
Møteinnkalling

Utvalg: Nordreisa kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 12.06.2014
Tidspunkt: 09:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10.  

Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

PS 15/14 Referatsaker

Referatsaker føler ikke med i papirversjon av 
innkallingen, men er tilgjengelig under møtet.

RS 24/14 Alkoholsalg til mindreårige 2012/232

RS 25/14 Protokoll fra møte i barn- og unges kommunestyre 14.5.14 2012/263

RS 26/14 Anbefaling av finansieringsmodell OSO-overordna 
samarbeidsorgan UNN og kommunene

2014/1207

RS 27/14 Eldrepolitisk handlingsplan for Troms 2012/1658

RS 28/14 Innkalling til møte 18.juni angående prosessen med 
kommunestrukturreformen

2012/263

RS 29/14 Klage - Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune 
(kopi av brev)

2012/661

RS 30/14 Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk 2012/661

RS 31/14 Konsesjon til Maurneset vindpark - fra NVE 2012/661

RS 32/14 Kontoutskrift 2013 fra KLP 2011/2248

RS 33/14 Modellkommuneforsøket  - stimuleringsmidler 2014 2009/5972

RS 34/14 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev Nord IKS 
24. april 2014

2012/263

RS 35/14 Møteprotokoll kontrollutvalget fra møtedato 19.05.14 2012/263

RS 36/14 Protokoll fra generalforsamling Avfallsservice AS 
05.05.2014

2012/263

RS 37/14 Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB 2012/263

RS 38/14 Referat fra årsmøte i IKAT 08.05.2014 2011/1189

RS 39/14 Referater til kommunestyret 2012/263

RS 40/14 Særutskrift - Søknad om å delta i forsøk med stemmerett for 
ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved 
kommunestyrevalget 2015 – vedtak KL. § 13

2009/3877

RS 41/14 Søknad om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom 
som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 
2015

2009/3877

RS 42/14 Særutskrift - Årsmelding 2011 Næringsutvalget 2012/330

RS 43/14 Særutskrift - Årsmelding 2012 - kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 44/14 Særutskrift - Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid 2012/330

RS 45/14 Tilsagn om tilskudd over næringsrettede utviklingsmidler 
(RDA) 551.61 til prosjektet fiberutbygging i utkanter

2010/3938

RS 46/14 Utbetalingsbrev - boligtilskudd til tilpasning 2014/1539

RS 47/14 Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14 2012/263

RS 48/14 Utskrift av møte i representantskapet Nord-Troms 
Regionråd DA 21.05.2014

2012/263

RS 49/14 Utskrift fra styremøte 25.03.2014 fra Nord-Troms 
Regionråd DA

2012/263

RS 50/14 Utvikling i kommuneøkonomien i Troms 2013/2014 2012/232

RS 51/14 Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd 2012/232
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Vennligst distribuer disse rapportene og dette b-r-vet -tifforMannskapet og andre relevante

kommunale utvalg

Alkoholsalg til mindreårige

Høsten 2013 kontrollerte mindreårige ungdommer fra ungdomsorganisasjonen Juvente i hvor stor

grad de kunne kjøpe alkohol i dagligvarebutikker. 430 dagligvarebutikker ble testet over hele

landet. I 207 av butikkene (35,1 %) fikk ungdommene kjøpe alkohol. Ungdommene var i hovedsak

mellom 14 og 16 år gamle.

Dette brevet fra Juvente går ut til alle landets kommuner. Vi gjennomførte i 2013 salgskontroller i 41

kommuner i Norge. Det er altså ikke sikkert at deres kommune er testet, resultatene viser likevel at

det er grunn til å sette fokus på temaet rundt mindreårige og alkohol. En full oversikt over

kontrollerte kommuner og butikker finnes i siste del av den vedlagte kontrollrapporten.

Det er alt for enkelt for mindreårige å kjøpe alkohol i dagligvarebutikker i Norge. Butikkene og

dagligvarebransjen har selvfølgelig at stort ansvar for å bedre situasjonen. Samtidig er det

kommunen som har ansvaret for å føre kontroll med dagligvarebutikker med salgsbevilling —blant

annet nettopp for å hindre alkoholsalg til mindreårige.

Vi har tre råd til kommuner der våre mindreårige kontrollører har fått kjøpe alkohol:

Gjennomføre hyppigere kontroller av dagligvarebutikkene

Bedre rutinene for salgs- og skjenkekontroll

Innføre strengere sanksjoner overfor butikker som selger alkohol til mindreårige

På side 17-18 i den vedlagte kontrollrapporten har vi skrevet mer utdypende om våre forsiag til tiltak.

Ta gjerne kontakt med oss i Juvente hvis dere har spørsmål eller ønsker å snakke med oss om alkoholsalg til

mindreårige og salgskontroll.

Kontrollrapporten kan også leses i sin helhet på www.skjenkekontrollen.no 


Hilsen Kristoffer Holm

Leder i Juvente

Ju•:ente JLJ:ente.no kristofferlu.enie.no
Torooata 1. OIBI Osio

,igvente er en oroanisasjon for, av og med edru ungdom som arbeider moi rasproblemer oo for fred sohdaritet.
menneskeverd oo en ood ungdomsbd.Side 5



Møteprotokoll

Utvalg: Nordreisa barn og unges kommunestyre
Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset
Dato: 14.05.2014
Tidspunkt: 08:30 – 13:15

Storslett skole
Medlemmer:
10A: Thea Sellevoll 
10B: Håkon Hovrud 
9A: Inga Karoline Jenssen
9B: Marius Dyrnes
8A: Adrian A Steinsvik
8B: Kine Maria Jensen 
8C: Sander Josefsen Bjerk 
7: Vebjørn Karlsen 
6A: Ronja D Sætre 
6B: Ramona Soleng Thomassen
5A: Christer Vangen Nyvoll 
5B: Leif Adrian Mortensen

Rotsundelv skole
Medlemmer:
Julie Bjørgve 
Hilde Olsen

Reisa Montessori skole
Medlemmer:
Alf Sindre Einevoll
Herman Knutsen

Straumfjordnes skole
Medlemmer:
Mellomtrinnet Henrik Kristiansen 

Kl. 09:07 møtte representanten fra 
ungdomstrinnet Vebjørn Fyhn fra 
Straumfjordnes.    
        

Ungdomsrådet
Medlemmer:

Øyvind Blixgård

Andrea Steinsvik

Merknader

Fra administrasjonen møtte:

Navn Stilling
May Halonen Konsulent
Ellinor Evensen Faglig leder
Halvar Wahlgren «Rådmann» i BUK, varaordfører i Nordreisa kommune

Underskrift:
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er 
i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

______________________ _______________________
Øyvind Blixgård Alf Sindre Einevoll

______________________ _______________________
Ellinor Evensen         Herman Knutsen
Utvalgssekretær 

Følgende faste medlemmer møtte:
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                                        Saksliste

Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr

RS 1/14 Info om bruk av BUK midler for Reisa 
Biljardklubb.

2013/3809

PS 1/14 Søknad om BUK-midler til åpning av mini-
rampen

2012/4363

PS 2/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i 
Nordreisa - Paint ball

2012/4363

PS 3/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i 
Nordreisa - Trafikk

2012/4363

PS 4/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

Tilleggssaker:

PS 5/14 Brannøvelse for de som har buss som skoleskyss

PS 6/14 Gatelys på skolevei

Eventuelt
I en travel skolehverdag kan det hende at noen saker ikke har rukket å kommet frem til
sekretariatet, og dere vil derfor ha mulighet å legge saken frem på møtet – husk da på å levere 
disse skriftlig inn til ordfører før møtet begynner.

Program for dagen:
Alle møter i kommunestyresalen på rådhuset

Kl.08:30 Møtestart  

Kl 8:45: «Krigføring» mellom Russ og barn/unge
Alle representantene bes om å ta dette opp i sine klasser slik at de er godt forberedt før møte i 
BUK. Hva synes dere om denne «krigen» som foregår og hvordan vil dere ha det?

Ca kl 10:30 Saksliste
Ca kl 10:45 Informasjon fra Reisa Biljardklubb
Kl 11.00-11.45 Lunsj på Bios 
Kl 11.45 Presentasjon av Årsmelding 2013 v/Ass.rådmann Christin Andersen
Kl 12.30 – 13:45 Informasjon om Halti v/Utviklingsavdelingen
Kl 13:45 Møte slutt og vel hjem 
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«Krigføring»	mellom	Russ	og	barn/unge
Merete Rasmussen, lærer ved Storslett skole, innledet med å orientere om situasjonen og 
utviklingen rundt «krigføring» mellom russ og barn/unge.

Thea Sellevoll, 10 A: Har diskutert i klassen, og vi har funnet ut at de som vil ha noe med russen 
å gjøre legger opp til dette selv. De som er yngre enn 10 kl. er kanskje reddere. Tror ikke at 
russen går etter de ungene som er redd, tror russen skjønner dette. Er dumt hvis russen tar en 
10`ende klassing som skal ta buss til Sørkjosen/Dalen, for buss sjåførene liker ikke å ha våte 
barn i bussen. Vi synes at det er greit at russen er der, men at det er annerledes for de som er 
ynger enn oss.

Russepresidenten: Mathilde Severinsen:
Russen har fått klage fra andre russ på barn. Kan være lurt å avtale med elevrådet at russen 
kommer til et bestemt klokkeslett på en gitt dato. Russen får ikke lov å komme på skolens 
område, så da kan unge selv bestemme om de vil være med. Største problemet er barn i 
barneskolen, da de ikke helt har samme begrensing/skjønner hvor grensen går. 
Kan man få sendt ut noe skriv til foreldrene? Barn plager mange, til og med når russ er på jobb. 
Russen spurter ikke vann på de med telefoner på, og det er kun vann som sprutes.
Sånn man er mot andre er andre mot deg. Årets president kan snakke med neste års russ slik at 
man har klare regler på hvordan dette skal foregå.

BUK representantene har gruppe møte for å komme med konkrete forslag.

9 kl. fra Storslett : klassene synes det er gøy, og litt spennende. Vi er såpass stor at vi selv 
bestemmer. Positivt til Mathilde sitt forslag om at man blir enig med elevrådet om en bestemt 
dag og klokkeslett.

Ramona 6 kl. og Ronja: Skal man være med på krig, så kan man ikke gå hjem å klage. Er greit 
at russen er på skolen, men vil helst ikke bli så våt. Er gøy, men russen som gikk for langt, men 
at det var de selv. Skal man være med på krigen må man tåle det. 

Montessori: et eget område for russen å ha russekrig. Hva er vitsen å hoppe opp på biler? Skal 
man ta bussen hjem, kan man ta med håndklær å tørke seg før man går i bussen. 

«Rådmann» Halvar Wahlgren informerte om viktigheten at russ selv tenker over de aktiviteter 
de drar andre unge inn i. Viktig at vi alle tenker igjennom hva vi selv bidrar til. Oppfordre alle 
til å tenke igjennom hva man bidrar med som skaper de forskjellige situasjonene, og hva ønsker 
vi å oppnå med det vi gjør. 

Øyvind Blixgaard, ordfører. Da jeg var liten, va det sånn at vi var redd russen. Russen var store 
karra, og uansett hva vi skulle gjøre. I år, når jeg er russ og i fjor, så har det vært sånn at barn i 
mellomtrinn/barneskole har provosert russen. Har hørt at deres elever sier når kommer russen, 
når skal vi ha vannkrig. Å når da russen da kommer, og det blir en krig, så er det vennlig helt til 
det går over en strek. Og ender med at dere barn enten har blitt skada eller at dere har blitt våt, 
og alt e bare trist. Dere kommer hjem til foreldre, forteller hva som har skjedd. Foreldre klager 
da til alle. Russ kan ikke gjøre annet enn å holde seg unna barn. Russ kan ikke gjøre noe med 
dere, for det kan få fatale føler både med politi og div. Vi kan ikke ta dokker med i bilen å kjøre 
dokker hjem, eller få tak i dokker å bare snakke med dokker. Jeg mener at vi som russ, burde 
ikke bry oss om Storslett skole, og kun være på våre områder. Men når vi blir provosert av barn-
og unge. Hadde eg bestemt, hadde russ aldri tatt kontakt med skole- ung.skole. Blir dumt at jeg 
som er 20 år skal krige med dokker som er både 5 og 10 år yngre. 
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Felles uttalelse fra barn- og unges kommunestyremøte:
Barn- og unges kommunestyre oppfordrer til at det kun blir en terrordag. Russen avtaler dag, 
tidspunkt og spilleregler med elevrådet ved Storslett skole.

Enstemmig vedtatt.

Det ønskes flere saker til buk møtene. Alle skoler og klasser bør arbeide med sakene gjennom 
hele skoleåret. Kan bli hastverk for både representantene og dere som representanter. Arbeid 
med hva dere som barn og unge ønsker. Er veldig viktig at dere arbeider med dette.

Skryt til 6. klasse at de har kommet med saker. Jobb med dette hele året. Er mange ting gjennom 
året som engasjerer. 

Problemer med buss. Merete Rasmussen v/Storlett skole: En ting som har vært diskutert, har 
vært en del episoder med mobbing og plaging. Er noen som ikke vet helt hvordan man skal være 
på bussen. Vil at buss selskapene skal komme med klare regler til de som bruker bussen, og 
hvilke konsekvenser brudd på regler vil ha. Det som elever forteller, er at hvis er det er veldig 
sure og strenge sjåfører, så tørr man ikke gjøre noe. Er det snille sjåfører, så klatrer elever rundt 
har ikke sikkerhetsbelter på. Skolen etterlyser klare regler og konsekvenser slik at dette kan 
videreformidles til elever og foreldre. 
Er mange ungdommer som ikke har bilbelte på i bussen. 

- Saken oversendes til administrasjonen som ber om en uttalelse fra busselskapene
Tilleggsforslag blir tatt med i oversendelsesforslaget i sak PS 5/14.

Fra forrige BUK vedr. forsøpling
Forsøpling ble tatt opp i forrige buk møte – er det kommet noe mere frem i klassene om hvordan 
gjøre dette kjent i kommunen. Er det gjort noe med den saken etter forrige møte i BUK? .. 
Mange har etterlyst søppeldunker for å kaste søppel i? Søppeldunker som flyter over av søppel, 
mulig å etterlyse rutiner for hyppighet for tømming. Søppel som bare blir kastet etter veien til og 
fra skolen, inkl vgs. Diskuter holdninger til hvordan man vil ha det. 
Ansvaret for å tømme dunker som er skrudd fast i skilt rundt om kring. Kan gjøre en 
henvendelse der man sier at søppeldunker blir tømt for sjeldent. 

Uttalelse fra BUK –
BUK ønsker at søppeldunker blir tømt oftere slik at søppel ikke ligger å flyter, særlig de 
dunker som er i nærheten av skolene.
– sendes til kommunen og statens vegvesen.

- Enstemmig vedtatt. 

Ramona: Ønsker en fin og ren kommune. 

Neste BUK er 19. november – alle oppfordret til å arbeide frem en sak til BUK. Minst en sak fra 
hver klasse. 

Administrasjonen orienterte om stemmerett for 16. åringer. 
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RS 1/14 Info om bruk av BUK midler for Reisa Biljardklubb.

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Kristian Strøm, medlem i styret i Reisa biljardklubb informerte om Reisa biljardklubb.

Tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tas til orientering.

PS 1/14 Søknad om BUK-midler til åpning av mini-rampen

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Forslag på at søknad innvilges.

Søknad innvilges, enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Åpning av mini-rampen innvilges med kr 5.000,-.

Vilkår: Oppsett på medgåtte utgifter fremlegges før tilskudd overføres.

PS 2/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i Nordreisa - Paint ball

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014

Behandling:

Øyvind Blixgård fremmet følgende forlag:
Saken avvises pga. økonomi.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken avvises pga. økonomi.

Tilleggs info: 
Hvis det hadde vært en etablert paintballklubb som hadde søkt midler, har man kunnet vurdert 
søknaden annerledes.
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PS 3/14 Sak til Barn og unges kommunestyremøte i Nordreisa - Trafikk

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Oversendelses forslag:
Saken oversendes til teknisk for videre behandling. Gangfelt er dårlig merket, skiltene er dårlig 
synlig, og bilister må være mere obs på at det er folk som kan komme over veien. Det er de 
eldre sjåførene som ikke stopper, de yngste sjåførene stopper.
BUK oversender vedtaket til kjøreskolene og ber de komme med en uttalelse.

Saken oversendes til administrasjon, og ber om en uttalelse fra kjøreskolene før saken sendes 
videre til statens vegvesen.

Forslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Saken oversendes til administrasjon, og ber om en uttalelse fra kjøreskolene før saken sendes 
videre til statens vegvesen.

PS 4/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Tatt til orientering.

Vedtak:

Årsmelding Nordreisa kommune 2013 tas til orientering.

PS 5/14 Brannøvelser for de som har buss som skoleskyss

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Oversendelsesforslag:
Saken videresendes til administrasjonen slik at det blir planlagt og gjennomført brannøvelse for 
alle elever som tar buss. En evaluering fra hendelsen der en buss begynte å brenne bes 
utarbeidet, og lagt som referatsak til neste BUK. 
Barn bør få vite hva de skal gjøre dersom en hendelse inntreffer, og hva de skal gjøre hvis f.eks. 
busssjåføren blir skadet. Hammerne som man skal knuse rutene med fungerer ikke for barn. 

Det har vært en del episoder med mobbing, plaging og der barn/unge ikke har bilbelte på seg i 
bussene. Det er noen barn/unge som ikke vet helt hvordan man skal oppføre seg på bussen. 
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BUK vil at busselskapene skal komme med klare regler til de som bruker bussen, og hvilke 
konsekvenser brudd på reglene vil få. Det er påbudt å bruke setebelte i buss såfremt bussen har 
belter.
Skolene vil da kunne videreformidle dette til elever og foreldre. 

Sakene oversendes administrasjonen for videre behandling.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken videresendes til administrasjonen slik at det blir planlagt og gjennomført brannøvelse for 
alle elever som tar buss. En evaluering fra hendelsen der en buss begynte å brenne bes 
utarbeidet, og lagt som referatsak til neste BUK. 
Barn bør få vite hva de skal gjøre dersom en hendelse inntreffer, og hva de skal gjøre hvis f.eks. 
busssjåføren blir skadet. Hammerne som man skal knuse rutene med fungerer ikke for barn. 

Det har vært en del episoder med mobbing, plaging og der barn/unge ikke har bilbelte på seg i 
bussene. Det er noen barn/unge som ikke vet helt hvordan man skal oppføre seg på bussen. 
BUK vil at busselskapene skal komme med klare regler til de som bruker bussen, og hvilke 
konsekvenser brudd på reglene vil få. Det er påbudt å bruke setebelte i buss såfremt bussen har 
belter.
Skolene vil da kunne videreformidle dette til elever og foreldre. 

Sakene oversendes administrasjonen for videre behandling.

PS 6/14 Gatelys på skolevei - Gamlebruvei

Saksprotokoll i Nordreisa barn og unges kommunestyre - 14.05.2014 

Behandling:

Oversendelsesforslag:
Saken sendes administrasjonen og driftsutvalget for viderebehandling.

Oversendelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken sendes administrasjonen og driftsutvalget for viderebehandling.
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Til
Kommunene i Nord-Troms
Ved rå.dmenn

MELDING OM VEDTAK
NORD-TROMS REGIONRÅD DA

EMNE: Møte nr 03-2014
STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord
TIDSPUNKT: 25. mars 2014

Sak 23/14 Anbefaling av finansieringsmodell OSO (overordna samarbeidsorgan UNN
og kommunene)

Følgende sak fra OSO legges fram til behandling i Nord-Troms Regionråd;

«Sammendrag og anbefaling
OSOhar som en av sine oppgaver å oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg og
andre arbeidsgrupper, samt gi dissemandat I vedtektene heter det at sammensetningen i slike
grupper skal være likfra begge partene, at brukerne skal være representert og at ansatte og
deres organisasjonerskal involveres.I tillegg er det et uttalt mål atfastleger i større grad skal
tas med i denne type arbeid.
OSOerfarer at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjettfor ogfinansiering av det
arbeidet KSUog arbeidsgrupper er satt til ågjøre. Detforeslås derfor en modellfor
finansiering avfellesaktiviteter.

Bakgrunn
En av OverordnaSamarbeidsorgans (OSO's)oppgaver er å oppnevne medlemmer til kliniske
samarbeidsutvalg (KSU)og gi disse mandat 1tillegg oppretter OSOjevnlig andre
arbeidsgrupperfor å utrede problemstillinger som erfelles for kommunene og UNN.I
vedtektene heter det at sammensetningen skal være likfra beggepartene, at brukerne skal
være representert og at ansatte og deres organisasjonerskal involveres.Videreheter det i§5 i
vedtektene til OSO;
«OSOhar ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader».
OSOhar erfart at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjettfor ogfinansiering av det
arbeidet som KSUeller arbeidsgruppeneskal gjøre. Spesielt er dette knyttet til reise-og
møtekostnader og ikke minst frikjøp avfastleger.
Blant kommunene blir den økonomiske belastningen ulik og uforutsigbar.Noen kommuner
deltar ofte i slikt arbeid,og blir av den grunn påført kostnaderfor et arbeid alle kommunene
nyter godt av.Andre kommuner har lange reiseavstander, og blirpåført store reisekostnader
for å delta på møter / aktiviteter som er nødvendigfor ågjennomføre arbeidet Noen
kommuner deltar ikke på noen slike aktiviteter, og harfølgelig ingen kostnader knyttet til
dette.

Nord-Troms AegionrAd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post: regionrad@hatti.no
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Nord-TromsRegionråd DA
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Forat arbeidet i OSOskalfungere godt, er det i allesammenhenger vektlagt at partene skal
være likeverdige.I OSOsom organfungerer dette godt, men i det praktiske arbeidet i KSUog
arbeidsgrupper oppnevnt av OSO,ser vi at deltakelsen / likeverdigheten kan være vanskelig å
oppftlle. Enforklaring på dette er manglende økonomi til å dekke kostnaderfor å delta i
arbeidet
Fra OSO'sside er det ønskelig åfortsatt kunne etablere KSU'erog andre arbeidsgrupper,og det
er et uttalt mål å i større grad inkluderefastlegene i mange av de aktivitetene som er planlagt
eller igangsatt. Spørsmål omfinansiering av slikt arbeid dukker stadig opp, uten at OSOhar
hatt noe strategi på dette.

Detforeslås depforå lage retningslinjerfor hvordanslikefellesaktiviteterkanfinansieres. Det
leggesfram forslag påfem ulike modeller/ varianter,hvor alle har som mål å sørgefor en
finansieringsmodellsom oppleves som ret#erdigfor partene og av og blant kommunene,og som
gir partene en økonomiskforutsigbarhet.

Vurdering
Forutsetningenfor allefem modellforslagene er åfølge opp det som står i vedtektene om
sammensetning; at representasjonen er lik mellom kommunen og UNN,og at partene dekker
sine egne kostnader, dvs,at kostnadenefordeles 50/50. I praksis betyr det at UNNinnbetaler
samme beløpsom de 30 kommunen i UNNbidrar med samlet sett.
Kostnadenefor hvert KSUeller arbeidsgruppe vil variere utfra sammensetning og arbeidets
omfang. Detforeslås derfor at partene innbetaler et åkonto-beløp tilsvarende det enforventer
vil være årskostnaderfor denne type aktiviteter. Vedårets slutt gjøres en endehg avregning, og
beløpetfor neste årjusteres opp eller ned iforhold til det faktiske forbruk.

Fem mulige modeller for kommunenes andek
Forutsetninger: Eksemplene tar utgangspunkt i at kommunenes andel skal utgjøre ca.340
000,-pr. år. UNNbidrar med samme beløp,hvilketgir OSOca.680000,- til disppr. årfor arbeid
i KSUog arbeidsgrupper.

ModellA. Fastgrunnfinansiering +et beløp pr. innbygger.
ModellB.Differensiertgrunnfinansiering +et beløp pr. innbygger.
Modell C.Kungrunnfinansiering - likt beløp.
ModellD.Kungrunnfinansiering - differensiert beløp
ModellE.Beløppr. innbygger.

Modell A. Fast grunnfinansiering + et beløp pr. innbygger.
Grunnfinansieringkr. 5 000,-pr. kommune =kr. 150 000,-
Beløppr. innbygger (kr. 1,- pr. innbygger) = kr. 189 849,-
Totalt - kommunenes halvdel =kr. 339 849,-

Konsekvenseksempelkommuner;
Harstad =kr.29 400,-
Nordreisa =kr. 9 851,-
Evenes kr. 6 391,-

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
TII. 77 77 05 86 org nr 979470452

E-post: regionrad@halti.no
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Modell B.Differensiertgrunnfinansiering + beløp pr. innbygger.
Grunnfinansieringkr. 3 500,-for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)
Kr.6 000,-for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)
Kr.10 000,-for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)

Grunnfinansiering=kr. 148 500,-
Beløppr. innbygger (kr. 1,-pr. innbygger) = kr. 189 849,-
Totalt - kommunenes halvdel =kr.338 349,-

Konsekvenseksempelkommuner;
Harstad =kr. 34 400,-
Nordreisa=kr. 10 851,-
Evenes=kr. 4 891,-

Modell C.Kungrunnfinansiering - likt beløp.
Grunnfinansiering,30 kommuner (cikr. 11 300,- pr kommune)
Totalt - kommunenes halvdel =kr. 339 000,-

Konsekvenseksempelkommuner;
Harstad =kr. 11 300,-
Nordreisa =kr. 11 300,-
Evenes=kn 11 300,-

Modell D.Kungrunnfinansierin,g differensiert beløp
Grunnfinansieringkr. 7 500,-for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)
Kr.13 000,-for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)
Kr.27 000,-for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)
Totalt - kommunenes halvdel =kr. 341 500,-

Konsekvenseksempelkommuner;
Harstad =kr. 27 000,-
Nordreisa =kr. 13 000,-
Evenes =kr. 7 500,-

Modell E.Beløp pr. innbygger.
Beløppr. innbygger (kr. 1,80 pr, innbygger), 189 849 innbyggere å kr. 1,80
Totalt - kommunens halvdel =kr. 341 728,-

Konsekvenseksempelkommuner;
Harstad =kr. 43 920,-
Nordreisa=kr. 8 732,-
Evenes = kr. 2 504,-

Vedtak
1. OSOser behovetfor etablering avfelles budsjett for å sikre deltakelsefra
brukerrepresentanter ogfastleger i KSUog arbeidsgrupper oppnevnt av OSO.

Nord-Troms Regionråd DA, Hovedvelen 2, 9151 Storslett
T11.77 77 05 86 orgnr 979470452

E-post: regionrad@tialt1no
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Starnoid lariord Sikkrw, Nordrehu Kmsaup,

OSOber kommunerepresentantene fremme forslag for sine regionråd om
finansieringsmodell for fastlegenes deltagelse.

UNNfinansierer brukerrepresentanters deltagelse.

Ordningen evalueres årlig.»

Innstilling fra rådmannsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner å velge modell E «Beløp pr.
innbygger». Beløp pr. innbygger utgjør kr. 1,80 pr. innbygger, og vil være det
rimeligste alternativet for Nord-Troms kommunene.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Rettprotokollutskriftbevitnes
torslet.03.2014

rit Fje lbe g
Referent

Nord-Troms RegionrådDA, Hovedveien 2, 9151 Storslett.
Tlf. 77 77 05 86 orgnr 979470452

E-post: regionrad@halti.no
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FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED 
ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN

Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver
Etter lov om eldreråd er kommuner og fylkeskommuner forpliktet til å opprette eldreråd, og 
rådene skal være et rådgivende organ for kommunestyrer og fylkesting i saker som gjelder 
eldre i vid forstand. Eldrerådene har uttalerett og skal være rådgivere i alle saker som angår 
eller har betydning for eldre i fylket og kommunen. Ved at svært mange av de saker som 
behandles av kommunestyrer og fylkesting på en eller annen måte berører hele befolkningen, 
mao. også de eldre, har eldrerådet uttalerett ikke bare i saker som eksplisitt dreier seg om de 
eldre. Rådene er frie organer som sjøl avgjør om de vil uttale seg til de forskjellige saker som 
er til behandling i kommunen/fylkeskommunen. Vanligvis er det slik at saker oversendes 
rådet for uttalelse, enten fra administrasjonen eller fra politiske organer i kommunen/ 
fylkeskommunen, eller andre organ, f.eks. statlige. Dessverre blir eldrerådenes uttalerett ofte 
glømt. Eldrerådene har en utfordring i å følge opp overfor kommunens ledelse at alle saker 
som eldrerådet etter loven har uttalerett til, blir sendt rådet tidligst i saksprosessen slik at rådet
kan få avgitt uttalelse før det er truffet vedtak.  Eldrerådet kan også på selvstendig grunnlag ta 
opp andre saker etter eget valg.  

På statlig hold er Statens Eldreråd gitt ny betegnelse ”Statens Seniorråd” og en begrunnelse 
for det er at rådet også skal ta opp saker som angår ”seniorer” i arbeidslivet. Loven om 
eldreråd er imidlertid ikke endret. Den korrekte betegnelsen for slike råd er ELDRERÅD.  
Deri ligger det at rådene først og fremst behandler saker som angår ”eldre”, i denne 
sammenheng vil det i hovedsak gjelde de som er alderspensjonert.  Men rådet har også 
anledning til å uttale seg om saker som angår ”seniorene”. Begrepet eldre er ikke entydig mht. 
alder. I forskjellige sammenhenger opererer en både med 45 +, 55 + og 60 år som grense for 
”senior”-betegnelsen. At rådene, i likhet med Statens seniorråd, engasjerer seg i saker som 
vedrører dem som om ikke alt for lang tid vil tre inn i pensjonistenes rekker, anses som en 
naturlig del av rådenes oppgaver, men hovedoppgaven er å ivareta alderspensjonistenes tarv.

Statens Eldreråd, nå Statens Seniorråd, har gitt ut veiledning for eldrerådenes virksomhet. 
Disse retningslinjene antas å være kjent og gjentas ikke her. Det vises ellers til Statens 
Seniorråds hjemmeside på Internett www.statens.seniorraad.no

Fylkeseldrerådets rolle i forhold til de kommunale rådene
Etter loven har fylkeseldrerådene ingen koordinerende eller overordnet funksjon for de 
kommunale eldrerådene. Men både fra kommunalt og statlig hold har det vært gitt uttrykk for 
at det fylkeskommunale rådet burde påta seg være et samordnende og veiledende organ i sitt 
fylke overfor de kommunale eldrerådene for å lette deres arbeid. Dette har på lokalt hold 
kommet fram i flere sammenhenger, både i de fylkesvise konferansene som fylkeseldrerådet 
har arrangert om problemer av felles interesse, og på andre måter.

På en konferanse i Bodø for samtlige fylkeskommunale eldreråd i 2001, oppfordret 
daværende statsråd Magnhild Meltveit Kleppa fylkeseldrerådene til å påta seg en 
koordinerende og veiledende rolle overfor de kommunale rådene, selv om de etter loven ikke 
var pålagt dette. En lignende oppfordring kom lederen av Statens Seniorråd, Astrid Nøkleby 
Heiberg, med på en tilsvarende konferanse i Oslo i 2003. 

Fylkeseldrerådet ser det også som en naturlig oppgave å være initiativtaker og pådriver for 
oppgaver som er kommunegrenseoverskridende. 
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Når fylkeseldrerådet i Troms tok initiativ til å lage en eldrepolitisk plan i 2006, var det derfor 
både etter oppfølging av nevnte anbefalinger fra Regjeringshold og fra ledelsen av Statens 
Seniorråd, om å være en motivator/inspirator for kommunale eldreråd i deres arbeid.  Det var 
også et ønske om at Troms fylkesting skulle forplikte seg på de områder som 
fylkeskommunen fortsatt har ansvar for, så som kultur, utdanning og samferdsel. Videre var 
fylkeseldrerådet kjent med at noen andre fylkeskommuner, bl.a. Nord-Trøndelag, Vest-Agder 
og Akershus, hadde laget eldrepolitiske planer for sine fylker. Om begrunnelsen for å 
utarbeide en slik plan uttaler Akershus eldreråd:

Akershus eldreråd har ikke tatt mål av seg til å lage en kokebok for eldrerådsarbeid, men 
håper at dette dokumentet kan være til hjelp i det eldrepolitiske arbeidet i eldrerådene. Et 
felles eldrepolitisk handlingsprogram forutsettes å uttrykke hva eldre i Akershus mener 
skal være retningsgivende for utvikling og tjeneste- og servicetilbud mv for eldre. Det 
eldrepolitiske handlingsprogrammet forutsettes derfor både å dokumentere behov, 
formidle svakheter og styrker ved eldres livssituasjon slik eldre selv ser det, og formulere 
strategier for eldrerådenes arbeid og ønskede kommunale, fylkeskommunale og statlige 
tiltak.”

Fylkeseldrerådet i Troms sluttet seg til den begrunnelsen en i Akershus ga for å lage et slikt 
program og begrunnelsen er den samme med foreliggende reviderte plan.

Mobilitet og endret bosettingsmønster har dramatisk endret behovet for offentlig omsorg. En 
villet mobilitet både fra samfunnet og næringslivet har splittet generasjonene geografisk, og 
dermed umuliggjort den familieomsorgen som var tilnærmet enerådende en generasjon eller 
to tilbake i tid. Utviklingen har ført til at behovet for mellommenneskelig kontakt ofte må 
dekkes på annen måte enn gjennom familien. Hvordan dette behovet skal ivaretas bør være en 
aktuell oppgave for eldrerådene å ta opp. 

I tillegg vil vi peke på den utfordring og nytenkning som vil tvinge seg fram som følge av nye
generasjoner eldre med andre behov og krav enn det som er tradisjon blant dagens 
eldregenerasjon. I NOVA-Rapport 11/05 pekes det på at morgendagens pleie-og 
omsorgstjenester vil møte brukere som er mindre beskjedne, stiller større krav og vil 
bestemme mer sjøl enn tilfellet er med dagens omsorgstrengende. Det er også en tydelig 
tendens til at flere av morgendagens eldre vil være skilte eller enslige uten barn. Dette og flere 
andre forhold, som for eksempel at det blir flere gamle eldre og eldre med depressive lidelser, 
gjør at både omsorgstjenesten og de eldre sjøl, representert ved eldrerådene, må tenke nytt og 
være forberedt på nye og større oppgaver i framtiden. Eldrerådene må legge disse endra 
forholdene inn i arbeidet sitt og søke å påvirke kommuneadministrasjon og politisk ledelse til 
å ta hensyn til de nye behovene både i planlegging av boligbygging og behov for eldresentra.

Den første planen ble altså laget i 2006 og fylkeseldrerådet har nå funnet det riktig å gjøre en 
revisjon av planen i forhold til nye rammevilkår som er gjennomført etter den tid.   Derfor er 
dokumentet omarbeidet.  Fylkeseldrerådet har fått tilbakemeldinger fra flere hold  om at den 
første planen ble godt mottatt og at den har fungert slik en tenkte seg det.  Vi håper at også 
den reviderte planen kan være til hjelp for eldrerådenes i deres arbeide.

Oppfølging av planen
De enkelte eldreråd er selvstendige organer som fatter sine vedtak på fritt grunnlag. Men for 
at arbeidet i rådene skal bli så godt som mulig, er det av betydning å hente ideer, løsninger og 
meninger fra forskjellig hold. Det har da også vært hensikten med de årlige fylkesvise 
eldrerådskonferansene som fylkeseldrerådet i Troms har avviklet og fortsatt håper å kunne 
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arrangere i årene som kommer. Denne handlingsplanen kan forhåpentligvis være en kilde for 
de kommunale eldrerådene til ideer, oppgaver og løsninger som kan være aktuelle å arbeide 
videre med, enkeltvis eller i et samarbeid med andre kommunale eldreråd. 

Fylkeseldrerådets regner med og håper at denne planen skal bli en kilde til inspirasjon for 
eldrerådsarbeidet, og at den blir aktivt benyttet både av statlige organer, kommunene og 
fylkeskommunen når det skal fattes avgjørelser som berører de eldres situasjon. De 
kommunale eldrerådene står fritt til å bruke momenter fra denne planen helt eller delvis i sitt 
arbeid og til evt. å lage en lignende lokal plan for sin kommune.

ALDERSDISKRIMINERING

Statens Seniorråd har gjennomført en undersøkelse av folks holdninger til eldre i og utenfor 
arbeidslivet, samt for å se om det er behov for mer og grundigere kunnskap om holdninger til 
eldre og aldersdiskriminering.

Undersøkelsen viser at nordmenn flest sier at de har overveiende positive holdninger til eldre.  
Det gjelder for alle aldersgrupper, begge kjønn, alle inntektsgrupper og utdanningsnivåer.
Likevel er det et faktum at diskriminering på grunn av alder forekommer både i yrkesliv, i 
forhold til offentlige bestemmelser og i samfunnet generelt. Eksempler på dette er:

 Inndragning av støtte til eldre bønder, inndragning av eldre fiskeres kvoter, 
inndragning av fastlegehjemmel ved fylte 70 år.

 Bortfall av yrkesskadeerstatning, av rett til sykepenger, arbeidsavklaringspenger og 
ordningen med varig tilrettelagt arbeid.

 Øvre aldersgrenser for lån og kredittkort, for enkelte mobilabonnement, for enkelte 
bensinkort, for forsikringstjenester (reise- og ulykkesforsikring)

Listen kan gjøres lengre enn dette. Det vises til publikasjon fra Statens Seniorråd.
Fylkeseldrerådet oppfordrer i likhet med Statens Seniorråd om at de enkelte eldrerådene tar 
opp temaet aldersdiskriminering i egen kommune som tema.

Fylkeseldrerådet vil  oppfordre Statens Seniorråd om, sammen med Likestillingsombudet, om 
aktivt å gå inn for at Norge innfører en tilsvarende lov mot aldersdiskriminering som det 
Sverige har gjort. Fra 1. januar 2013 er det forbudt ved lov å diskriminere på grunn av alder.
Det samme burde det være mulig å få til også i Norge!   

Tiltak:
1. Fylkeseldrerådet oppfordrer i likhet med Statens Seniorråd til at de enkelte 

eldrerådene tar opp temaet aldersdiskriminering i egen kommune som tema.

2. Fylkeseldrerådet oppfordrer Statens Seniorråd og Likestillingsombudet til å gå
sammen om en henvendelse til Regjeringen om snarest å innføre ”Lov mot 
aldersdiskriminering” på samme måte som det Sverige har gjort.
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SAMHANDLINGSREFORMEN

Stortinget vedtok i 2010 en samhandlingsreform for helsetjenesten.   Vedtaket bygget på 
Stortings-meldingen ”Rett behandling – på rett sted - til rett tid”  som ble behandlet i 
2008/2009. 

Et sentralt mål med reformen er å få til et bedre samarbeid mellom den statlige helsetjenesten 
og den kommunale helse- og sosialtjenesten om pasientene.  Et annet mål er å redusere 
etterspørselen etter spesialisthelsetjenester, både ved at kommunene overtar oppgaver som i 
dag utføres ved sykehusene og ved at det skal skje en større satsing på forebyggende 
helsearbeid i kommunene, slik at en ved dette kan redusere behovet for 
spesialisthelsetjenester ved sykehusene. 

Viktige konsekvenser ved reformen er:
 Kommunen skal betale 20 % av kostnadene ved selve innleggelsen av pasienten både 

ved ordinær innleggelse, dagbehandling eller poliklinisk behandling. (Innført 

01.01.2012)

 Kommunen skal betale pr. døgn for utskrivningsklare pasienter som blir liggende på 

sykehuset når de er utskrivningsklare. (Innført 0 1.01.2012) En pasient er 

utskrivningsklar fra sykehus når pasienten er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten. 

Kommunene overtar da det finansielle ansvaret for pasienten. 

 Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold til pasienter ved behov for 

øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. (Innfases gradvis, men full innføring fra 

01.01.2016).

 Kommunens økede kostnader skal finansieres ved at deler av de tilskudd som tidligere 
ble overført direkte fra staten til helseforetakene,  overføres til kommunene.  

                                                                                                                             
Økonomiske og praktiske virkninger for kommunene
Det er overført midler fra spesialisthelsetjenesten til kommunene, men fra kommunal side 
stilles det spørsmål  ved om de midlene som overføres, er tilstrekkelige til å dekke 
merutgiftene som reformen medfører.   Mange kommuner har heller ikke personell, utstyr  
eller lokaliteter som skal til for å overta ansvaret for den behandling og pleie som blir 
kommunens ansvar etter reformen.  

Reformen reiser mange spørsmål og delvis uavklarte problemstillinger som er under 
kontinuerlig drøfting.  I denne handlingsplanen tar en utgangspunkt i at Stortinget har vedtatt 
en reform som er gjeldende lov og rett i Norge og som kommunene må forholde seg til.  
Fylkeseldrerådet forutsetter at de økonomiske og praktiske spørsmål som reformen reiser må 
finne sin løsning, men det er lite en handlingsplan som denne kan bidra i så måte i de 
kompliserte spørsmål som reformen medfører. Men eldrerådene bør følge med utviklingen og 
si fra om eventuelle uheldige virkninger av reformen.

Samhandlingsreformen vil få stor betydning for den gruppen som eldrerådene representerer –
de eldre.   De overordnede målene om gode tilbud og likhet for alle er det ikke vanskelig å 
slutte seg til.  Men målene rommer en del etiske dilemmaer som ikke er drøftet eller i hvert 
fall ikke avklart.  Det hevdes også at det er svært vanskelig å vite om den nye ordningen 
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primært er begrunnet ut fra pasienthensyn eller fra et kostnadssynspunkt.  Flere har også 
påpekt at Samhandlingsreformen er aldersdiskriminerende. En ekspertgruppe nedsatt av 
helse- og omsorgsdepartementet slo i 2011 fast at deler av reformen bygger på feilaktige 
faglige forutsetninger. 

At ordningen er omstridt og medfører betydelige administrative kostnader og praktiske 
problemer er åpenbart.  At mange, antakelig de fleste kommunene, vil få betydelige 
problemer med å gjennomføre reformen synes også klart. Det er framsatt mange synspunkter 
om at hele samhandlingsreformen bærer preg av at flere ting som burde vært tatt opp, ikke er 
drøftet og avklart.

Samhandlingsreformen er imidlertid vedtatt av Stortinget og er gjeldende lov som en må 
forholde seg til.  Fylkeseldrerådet mener at det må foretas en grundig og fortløpende 
evaluering av hele reformen.  Dersom en slik evaluering viser at hensikten og målene ved 
reformen ikke nås, må hele ordningen tas opp til vurdering.

Samhandlingsreformen og boligpolitikk
Fylkeseldrerådet vil peke på et forhold vedr. samhandlingsreformen som bør utredes og 
avklares snarest, nemlig den manglende sammenheng mellom reformen og offentlige 
boligpolitikk.

I  en rapport fra forskningsstiftelsen  Fafo  påpekes det  at den sosiale boligpolitikken vil bli 
en viktig faktor for at kommunene skal kunne klare å gjennomføre sin del av reformen.  Dette 
forholdet er ikke berørt i utredningene før reformen ble vedtatt og er følgelig heller ikke noe 
moment ved gjennomføringen av reformen.     Kommunene har dermed ikke noen føringer for
hvordan den sosiale boligpolitikken skal utformes, sett i sammenheng med samhandlings-
reformen. 
  
Boligpolitikken vil kunne ha stor betydning for om kommunene lykkes i det 
helseforebyggende arbeid og for god rehabilitering av pasienter som er ferdigbehandlet på 
sykehus. Det må derfor, etter fylkeseldrerådets oppfatning, utarbeides veiledende sentrale 
retningslinjer for den sosiale boligbyggingen. I den sammenheng er det naturlig å peke på et 
annet forhold som med fordel kan tas inn i slike retningslinjer, nemlig;

Utforming av boliger og institusjoner for beboere med demens
Det er, i takt med øket levealder og bedre behandlingsmetoder for somatiske sykdommer, blitt 
langt flere enn tidligere som har demens i en eller annen form. Nesten 80 % av dem som i dag 
er innlagt på sykehjem, har en form for demens.  Også svært mange av de som bor hjemme,
lider av sykdommen. 

Likevel er storparten av våre institusjoner ikke bygget med tanke på beboere/pasienter med 
demens og så godt som ingen vanlige boliger.  Det være seg private boliger eller boliger 
knyttet til den kommunale helse- og sosialomsorgen.

Etter fylkeseldrerådets oppfatning må det vurderes om det ikke er på tide å utarbeide
retningslinjer for  utforming av nye  institusjoner og boliger bygget med tanke på 
eldreomsorg, som tar hensyn til at en stor del av befolkningen vil lide under den ”nye 
folkesykdommen” demens.
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Tiltak:

1. Fylkeseldrerådet vil ta opp med ansvarlige myndigheter at det foretas en fortløpende 

evaluering av alle sider ved samhandlingsreformen.

2. Fylkeseldrerådet vil be om at de ansvarlige myndigheter vurderer behovet for 

retningslinjer for den sosiale boligbyggingen med tanke på å få best mulig oppfølging 

av samhandlingsreformen.  I den sammenheng må også behovet for retningslinjer for 

hvordan en kan tilpasse nye og eksisterende institusjoner og boliger beregnet for 

eldreomsorg, til det faktum at flere og flere av beboerne vil  ha sykdommen demens i 

større eller mindre grad.

3. Fylkeseldrerådet vil oppfordre de kommunale eldrerådene til å ta opp spørsmålet om 
hva som kan gjøres for bedre å tilpasse boligpolitikken i kommunen til kommunens 
forpliktelser etter Samhandlingsreformen.

HABILITERING OG REHABILITERING

I forskrift om habilitering og rehabilitering (Forskrift 2011-12-16  nr. 1256) er begrepene 
definert som ”prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi 
nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons-
og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet”. Formålet med 
forskriften er å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk 
habilitering og rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen 
læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. 

I forskriften pålegges kommunen en rekke forpliktelser fagområdet habilitering/rehabilitering.
Kommunen skal bl.a. sørge for å ha en generell oversikt over behov for habilitering og 
rehabilitering og sørge for at alle som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig utredning 
og oppfølging ved behov, og for nødvendig undersøkelse og utredning.  

Også de regionale helseforetakene (RHF) er i forskriftene pålagt utstrakte oppgaver.   RHF 
skal bl.a. sørge for nødvendig undersøkelse og utredning av brukere med behov for 
habilitering og rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. RHF skal sørge for at det finnes en 
koordinerende enhet som skal ha oversikt behovet for slike tjenester i regionen og sørge for 
råd og veiledning til kommunen om opplegg for enkeltpasienter.

Forskrift om habilitering og rehabilitering pålegger mao. både kommuner og RHF et 
betydelig ansvar.  Fylkeseldrerådet har ingen oversikt over hvordan ansvaret etter denne 
forskriften praktiseres i kommunene eller i RHF. Samhandlingsreformen legger til grunn at 
den forventede veksten i behov i en samlet helsetjeneste, da også habilitering og 
rehabilitering, i større grad enn hittil må finne sin løsning i kommunene.  Fylkeseldrerådet 
anmoder de enkelte eldreråd om å sette dette spørsmålet opp på dagsorden for å få en 
diskusjon med og avklaring om hvordan kommunen har planlagt/planlegger hvordan det 
utvidede ansvaret på dette området blir ivaretatt. 
For egen regning vil fylkeseldrerådet ta opp med brukerutvalget for RHF om å gjøre det 
samme overfor RHF.
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Tiltak:
1. Eldrerådene anmodes om å ta initiativ til et orienteringsmøte med den lokale helse-og 

sosial-tjenesten  for å få avklart hvordan kommunens ansvar etter forskriften om 
habilitering og rehabilitering blir ivaretatt i kommunen. 

2. Fylkeseldrerådet vil på samme måte be det regionale brukerutvalget for Helse Nord 
RHF om å be om en tilsvarende avklaring for hvordan helseforetaket vil 
organisere/gjennomføre sitt ansvar etter forskriftene om habilitering/rehabilitering 
innenfor sitt ansvarsområde.  

ELDRESENTER
Eldresentrene er tiltenkt flere roller og funksjoner; som et sted å være, som et aktivitetstilbud, 
en kilde til service og tjenester og en arena for sosial kontakt og deltakelse. Eldresenteret skal 
også fungere som et forebyggende tiltak. Det skal både avhjelpe sosial isolasjon og ensomhet, 
og det skal være et helsefremmende tiltak gjennom aktivisering, trening og deltakelse, og ikke 
minst – være et møtested for eldre.

Det er mer enn 50 år siden det første eldresenter ble opprettet i Norge.  På landsbasis har mer 
enn hver 3. kommune opprettet eldresenter, og alt i alt hadde omtrent 7 av 10 
alderspensjonister tilgang til eldresenter i sin kommune i 2000. (NOVA Rapport 17/2000). I 
Troms er eldresenter ikke like vanlig. Det har sammenheng med at vi har mange små 
kommuner og spredt bebyggelse.  Men det kan også være andre grunner til at eldresenter ikke 
er opprettet. I nevnte NOVA-rapport antydes det at mange kommuner har vært 
tilbakeholdende med å opprette slike sentra fordi dette ble sett på som et ”velferdsekstra” 
snarere enn et omsorgstilbud med forebyggende effekt.  

En mer systematisk satsing på forebyggende virksomhet vil imidlertid kunne gi økonomisk 
gevinst på sikt ved at behovet for mer kostbare omsorgs- og pleietiltak kan forskyves i tid og 
kanskje helt unngås. Her kan eldresentrene spille en viktig rolle. Det er beregnet at hvis et 
eldresenter i gjennomsnitt kan føre til et par dagers utsatt sykehjeminnleggelse pr. bruker, vil 
hele utgiften være spart inn.  Dette er noe som er blitt enda mer aktuelt etter at 
Folkehelseloven og Samhandlingsreformen har trådt i kraft. En viktig del av tanken med 
eldresentrene var å integrere eldre mennesker i samfunnet, for bl.a. å motvirke de faktorer 
som lett fører til passivitet og sosial isolasjon i eldre år.  På mange måter har en lykkes i dette 
forsettet fordi mange eldre som har adgang til et slikt senter på en rimelig lett måte, også 
bruker senteret jevnlig.

Et eldresenter kan etableres og organiseres på mange forskjellige måter. Det kan tenkes helt 
individuelle og forskjellige løsninger for det enkelte lokalsamfunn, enten det nå kalles 
dagsenter, eldresenter eller aktivitetssenter. Det er ikke en stor og flott bygning som er 
avgjørende. Det som er en avgjørende suksessfaktor, er at en har et opplegg som bidrar til at 
en oppnår de fordelene for folkehelsen som etableringen av eldresenter var tenkt å ha. Og som 
det faktisk også viser seg at en har oppnådd. For at eldre skal benytte seg av slike sentre, må 
det være en lav terskel. Erfaring tilsier at det er nødvendig med en særlig innsats for å 
aktivisere eldre menn. Også til å bruke eldresentre. For å få dette til må det gis 
aktivitetstilbud/kulturtilbud rettet særlig mot menn, og tilbudene må markedsføres slik for 
eksempel Harstad kommune har gjort på en utmerket måte.  
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Allerede da den første eldrepolitiske handlingsplanen ble laget i 2006, var det kjent at det 
hadde vært arbeidet med lovfesting av eldresenter.  Ved revisjonen av handlingsplanen i 2013 
har dette fortsatt ikke skjedd. 

Det er imidlertid ingen grunn til å vente med å opprette eldresenter til det blir lovpålagt!
For nærmere opplysninger og ideer: NOVA Rapport 17/2000 og 16/2002.

Tiltak:
Utbygging/etablering av eldresenter er et viktig tiltak for å integrere eldre mennesker i 
samfunnet og som et forebyggende tiltak. De enkelte kommunale eldreråd må arbeide 
for at spørsmålet om etablering av eldresenter, eller lignende, blir satt på sakskartet i 
egen kommune. Likeså at det etableres en tilfredsstillende transportordning for å 
kunne nytte seg av sentrene.

REKRUTTERING AV PERSONELL TIL HELSESEKTOREN

Det har aldri arbeidet så mange mennesker innen helse- og sosialsektoren som i dag. Men 
likevel sliter mange kommuner med å rekruttere personell. Årsaken til dette er at behovet er 
større enn tilgangen for enkelte stillingskategoriers vedkommende.  Denne situasjonen vil 
etter de beregninger og statistikker som foreligger, dessverre forverre seg i årene som kommer 
dersom utviklingen fortsetter i samme trend som nå. I Stortingsmelding 29, 2012-2013 er det 
vist til at antallet årsverk i omsorgssektoren kan øke med nærmere 50 % eller om lag 60.000 
årsverk fram til 2050. Samtidig viser framskrivning av arbeidsmarkedet for helse- og 
sosialpersonell en akkumulert underdekning av de største utdanningsgruppene i 
omsorgssektoren på 55.000 årsverk i 2030 på landsbasis. Dersom situasjonen i Troms er på 
linje med landsgjennomsnittet vil det si at vi i 2030 kan risikere å ha en underdekning på 1650 
årsverk i omsorgsektoren.

Utdanningen av helsepersonell og rekruttering til helsesektoren er et viktig saksområde både 
for lokale og sentrale myndigheter.  Med de prognosene for bemanningssituasjonen som 
foreligger, er det åpenbart at det må gjennomføres tiltak som monner for ikke å komme i en 
krisesituasjon.  Og den vil ikke oppstå helt plutselig i år 2030!  Allerede nå er det problemer 
og dette vil forverre seg etter som årene går.  Det er lett å registrere at vi ville ha hatt store 
problemer, både på sykehusene og i den kommunale helsetjeneste, om vi ikke hadde hatt så 
mange utenlandske ansatte i helsesektoren som tilfellet er. I en publikasjon fra 
Helsedirektoratet  ”God helse – gode liv” uttales det imidlertid:

”Det framtidige behovet for helsepersonell er så stort at det ikke kan forventes at vi klarer å 
rekruttere nok helsepersonell i Norge til å dekke alle oppgavene i helse- og sosialsektoren.  
Samtidig må det tas hensyn til at Norge har et internasjonalt ansvar for å bidra til etisk 
rekruttering.  Det er ikke forsvarlig å tappe andre land for helsepersonell som de trenger selv. 
Norge har vedtatt en politikk som tilsier at vi ikke skal rekruttere personell fra land som selv 
har stor mangel.”

Bemanningssituasjonen innen helsesektoren i Norge, spesielt i den kommunale helsetjenesten, 
gir alvorlig grunn til bekymring for framtiden. Man kan ikke for all framtid basere seg på 
utenlandsk rekruttering. 
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Om de enkelte stillingskategorier:

Universitetsutdannede:
Tidligere var det særlig gruppene med universitets- og høgskoleutdanning som var 
hovedproblemet, men dette har endret seg vesentlig til det bedre i de senere år. Særlig er 
tilgangen på leger økt vesentlig. For Nord-Norges del har etableringen av Universitetet i 
Tromsø og legeutdanningen der vært av uvurderlig stor betydning.   Det er også svært 
gledelig at den for kort tid siden etablerte tannlegeutdanningen i Tromsø har den samme 
positive betydningen for rekrutteringen av tannleger til landsdelen.  

Men dessverre er det fortsatt slik at en noen steder sliter med å få tilsatt leger og tannleger, og 
gjennomtrekk er et stort problem. 

Det er også en kjensgjerning at geriatri og arbeid med eldre generelt har lav status i 
legekretser. Og selv om det blir nok leger, vil det fortsatt være stor mangel på enkelte 
spesialister, som psykiatere og geriatere. 

Det er klart at den generelle levekårsutviklingen i Norge har ført til at alle yrkesgrupper har  
andre krav til privatliv og fritid enn det som var vanlig tidligere. Alminnelig arbeidstid er 
redusert og i tillegg er det slik at stadig flere av dem som tar høyere utdanning er kvinner, noe 
som naturlig forsterker behovet for mer fritid til familie og barn. Dette er med på å bidra til 
problemene med rekruttering av helsepersonell. 

Sykepleiere og helsefagarbeidere:
De største faggruppene innen helse- og omsorgssektoren er sykepleiere og helsefagarbeidere 
(tidligere omsorgsarbeider og hjelpepleier) Det er innen disse gruppene at personell-
underskuddet vil bli størst, noe Statistisk Sentralbyrås framskriving av arbeidsmarkedet for 
helse- og sosialpersonell fram mot 2030 tydelig viser.

Dette er en svært alvorlig utvikling, spesielt for distriktene. I konkurransen om arbeidskraft 
blir distriktene ofte tapere. Det er åpenbart at noe bør gjøres for å snu den utviklingen som er 
dokumentert. Det er en for stor oppgave i en handlingsplan som denne å analysere og å 
komme med forslag til hvordan problemet med den varslede underdekningen skal løses, men 
noe kan gjøres med forholdsvis enkle midler: Det er opplyst at Kommunenes Sentralforbund i 
perioden 2005 – 2010 gjennomførte et landsomfattende prosjekt for å sikre lærlingeplasser til 
det nye helsearbeiderfaget. Dette var positivt, men at det vil bli behov for et sterkt lokalt 
engasjement i tillegg, er åpenbart. Det må aktivt arbeides for at flere lærlingeplasser 
innarbeides i budsjettene. 

Ufaglærte:
Ufaglært arbeidskraft har vært, er og vil utvilsomt også i framtiden være et viktig supplement 
innen helse- og sosialtjenesten. Omtrent 1/3 av de som arbeider i tjenesten har ikke den 
foreskrevne formelle helsefaglige utdanningen. Troms ligger på landsgjennomsnittet når det 
gjelder forholdet mellom faglærte og ufaglærte innen pleie- og omsorgstjenesten. Forskjellene 
er store fra kommune til kommune. 

Med den beregnede underdekning av fagutdannet personell er det åpenbart at en i stor 
utstrekning må basere seg på personell uten den formelle utdanningen som er ønsket. Det er 
viktig at ufaglærte får en målrettet opplæring som gjør dem best mulig skikket for den jobben 
de skal betjene.
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Stortinget vedtok i 2002 å gjennomføre planen ”Rekruttering for betre kvalitet”. I regi av 
denne planen har det vært gjennomført en rekke tiltak også i Troms.  Den statlige planen og 
de økonomiske midlene som ble stilt til disposisjon gjennom fylkesmannen, har vært et viktig 
insitament for den kompetanseøkning som har funnet sted. Det er viktig at arbeidet med slik 
opplæring fortsetter! 

Politisk engasjement om bemanningsproblemene:
Fylkeseldrerådet konstaterer at vi står overfor et stort og økende personellbehov i 
helsesektoren og mener at dette problemet må tas opp på den politiske dagsorden i større grad  
enn tilfellet er i dag. Derfor oppfordrer fylkeseldrerådet Troms fylkesting til å ta problemet 
opp på bred basis.  Stikkordsmessig nevnes i denne sammenheng

 Det er allerede i dag mangel på sykehjemsplasser og mangelen vil utvilsomt øke etter 
som stadig flere av oss blir betydelig eldre. Fylkeseldrerådet mener derfor at vi må bli 
mer opptatt av ordninger som sikrer rekrutteringen til den frivillige og familiebaserte 
omsorgen. Når vi må regne med at det blir stor mangel på sykehjemsplasser, vil 
mange flere bli tvunget til å motta nødvendig hjelp i eget hjem.   Dette i tillegg til at 
svært mange ønsker å få hjelpen de trenger i eget hjem, i stedet for å måtte flytte på 
sykehjem.  For å få dette til, må det komme en bedre og romsligere ordning med 
omsorgslønn til familiemedlemmer og andre som tar ansvar for pleietrengende. 
Ordningen slik den fungerer i dag, er for dårlig! Det må innføres nasjonale regler og 
satser som sikrer økonomien på en bedre måte.

 Pårørende som har hjemmeomsorg, må få en kontaktperson i den kommunale 
omsorgstjenesten, tilbud om opplæring, avlastning, forsikring og vikar ved behov. For 
yrkesaktive som har omsorg for noen,  må det for eksempel bli like naturlig å få fri 
med lønn for å følge en gammel far til lege, som å være hjemme med syke barn. Dette 
gjelder ikke dem som er underlagt den kommunale omsorgstjenesten, men de som bor 
hjemme og i perioder trenger ekstra hjelp og omsorg.

 Kostnader med dette må dekkes med øremerkede midler til kommunene.  Friske eldre 
som pleier sin syke ektefelle, eller barn som pleier sin syke far eller mor, sparer staten 
for enorme beløp, samtidig som det reduserer bemanningsproblemene i den 
kommunale pleie- og omsorgstjenesten. Den økende eldre befolkningen og mangelen 
på helsepersonell tilsier at det er viktig og nødvendig å forberede gode og annerledes 
løsninger på de problemene en står overfor.

Tiltak:
1. Med bakgrunn i de alarmerende beregningene om underdekningen av pleie- og 

omsorgspersonell i relativ nær framtid, oppfordres fylkestinget til å ta dette problemet 
opp på bred politisk basis. Dette gjelder både i forhold til rekruttering til, og utdanning 
av slikt personell i den videregående skolen og gjennom fagopplæring. Men 
fylkeskommunen må også ta initiativ til at saken blir tatt opp på nasjonalt plan.  Både 
for å sikre rekrutteringen til helsefagene, men også for å få etablert bedre ordninger for 
den private omsorgen som mange ønsker, og som en pga. mangel på 
institusjonsplasser faktisk også i større grad blir avhengig av. 
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2. Fylkeskommunen er ansvarlig for den videregående skolen og fagopplæringen og må 
drive en aktiv og målrettet rekruttering av elever til helse -og sosialfagene og sørge for 
at søkere til denne type utdanning alltid får plass. Fylkeskommunen må også arbeide 
aktivt for at en til en hver tid har pålitelige prognoser for etterspørselen etter slik 
arbeidskraft.  

3. Kommunene må på sin side ha en aktiv holdning og sterkt motivere ”sine” 
ungdommer til å søke helsefaglig utdanning. Ikke minst må kommunene på en helt 
annen måte enn det som synes å ha vært holdningen til nå blant flere kommuner, sørge 
for at en har praksisplasser/lærlingeplasser til dem som velger å ta helsefaglig 
utdanning. For den kommune som i tillegg kan gi en form for jobbgaranti eller 
fortrinnsrett til jobb, vil dette på sikt være hjelp til selvhjelp. Kommunalt stipend mot 
bindingstid er også en mulighet som har vist seg effektiv. Kommunen må oppmuntre 
innvandrerungdom av begge kjønn fra fremmede kulturer til å ta helsefaglig 
utdanning. Det vil etter hvert komme flere ikke-norskspråklige beboere på 
sykehjemmene og som brukere av den kommunale omsorgstjenesten.  Å ha personell 
som behersker deres språk er en stor fordel.

KULTUR OG FOLKEHELSE

Storparten av seniorene er friske og selvhjulpne og alder er underordnet så lenge livet føles 
meningsfullt.   Selv om mange eldre har en eller flere varige sykdommer eller lidelser, er det 
få som opplever at de har dårlig helse. Livskvalitet, samt evne og mulighet for deltakelse og 
mestring er viktige elementer i opplevelsen av god helse og det å ha en meningsfull hverdag. 

Kulturtilbud er en svært viktig faktor for å skape en god hverdag for folk flest. I forbindelse 
med at det skulle utarbeides en fylkestingsmelding om kultur i Troms, ble også 
fylkeseldrerådet invitert til å komme med innspill. Fylkeseldrerådet viste til det som er gjort i 
Nordland når det gjelder satsingen på kultur for eldre, og ba om at det i tilknytning til den 
planlagte fylkestingsmeldingen ble satt i gang et lignende prosjekt i Troms.

Dette ble dessverre ikke fulgt opp i ”Fylkestingsmeldingen om kultur 2005-2007 – Det 
muliges kunst”. Fylkeseldrerådet anmoder derfor i denne planen om at fylkestinget griper fatt 
i dette forslaget og gjennomfører et lignende prosjekt om ”Eldre og kultur” som det en har 
gjort i Nordland. Det er opplyst fra Nordland at en har sett store positive ringvirkninger av 
planen. Det foreligger forøvrig en grundig evalueringsrapport om prosjektet i Nordland.  

Kulturtilbud i kommunene
Uavhengig av hva som måtte bli vedtatt i fylkeskommunen, bør en lokalt i den enkelte 
kommune forsøke å få i gang flest mulig kulturaktiviteter. Gjerne i samarbeid med 
forskjellige organisasjoner som folkebibliotek, kulturskoler, eldresentrene osv. Flere 
utviklingstrekk tilsier at satsingen på kultur bør bli et stadig viktigere moment for 
kommunene, ikke bare for de eldre, men også for dem. 

Den satsingen som er gjennomført i den senere tid når det gjelder folkehelse og kulturtiltak,  
inneholder viktige momenter som kan bidra til bedre livskvalitet også for eldre mennesker. 
Men her, som i andre saker,  gjelder det at tiltak må følges opp i praksis dersom intensjonene 
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med dem skal få effekt. Det kan det ofte skorte på. Årsaken er ikke alltid mangel på penger, 
men mangel på initiativ for å få ting igangsatt og fulgt opp. 

Eldrerådene kan aktivt bidra til at oppfølging av tiltak overfor de eldre,  blir fulgt opp på 
lokalt nivå. Det er svært få ting som kommer gratis og av seg sjøl!

De kommunale eldrerådene oppfordres derfor igjen til at spørsmålet om hva som kan gjøres 
for å bedre kulturtilbudet på lokalt nivå, settes på dagsordenen. Her vil det være mulig å få 
midler til å engasjere kunstnere gjennom ordningen ”Den kulturelle spaserstokken”, til 
arrangement spesielt for eldre. Det er nå åpnet for at det kan søkes om midler til 
kulturarrangement til også å omfatte lokale krefter, noe som åpner nye muligheter for 
arrangement lokalt.

Føringer for arbeidet med en bedre folkehelse
Det har skjedd mye på folkehelse- og kulturfeltet etter at fylkeseldrerådet i 2006 utarbeidet 
den første eldrepolitiske handlingsplanen.  Her nevnes de mest sentrale lover, planer og 
dokumenter sentralt og lokalt:

Folkehelseloven
Folkehelseloven ble behandlet i Stortinget som en del av Samhandlingsreformen og trådte i 
kraft 1.januar 2012. Kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter har alle et ansvar i 
folkehelsearbeidet, og loven retter seg mot alle forvaltningsnivåer. Loven bygger på, og er 
samordnet med plan- og bygningsloven.  Med bakgrunn i nytt lovverk har det blitt tydeligere 
at folkehelsearbeidet ikke lenger bare er en helsesektorvirksomhet. Det moderne folkehelse-
arbeidet er bredt anlagt, knyttet til politikk og samfunnsplanlegging, utvikling og virksomhet i 
alle sektorer. Fra folkehelseloven siteres:

«Folkehelseloven pålegger kommunen å iverksette nødvendige tiltak for å møte 
folkehelseutfordringer. Dette kan omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som 
bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ernæring, 
skader og ulykker, tobakksbruk og alkohol- og annen rusmiddelbruk. Kommunen skal gi 
informasjon, råd og veiledning om hva den enkelte selv og befolkningen kan gjøre for å 
fremme helse og forebygge sykdom” ( Folkehelseloven kap. 2, §5 og §7.)

”Fylkeskommunen skal fremme folkehelse gjennom regional utvikling og planlegging, 
forvaltning og tjenesteyting, og skal understøtte folkehelsearbeidet i kommunene. De skal 
også være pådriver for regionalt partnerskapsarbeid. Fylkeskommunen skal ha oversikt over 
helsetilstanden i regionen og påvirkningsfaktorer.” ( Folkehelseloven kap.4 §§ 20-21)

Folkehelsemeldingen ”God helse – felles ansvar”

I april 2013 la helse- og omsorgsministeren frem Folkehelsemeldingen: ”God helse - felles 

ansvar". I denne stortingsmeldingen presenterer Regjeringen en samlet strategi for å utvikle 

en folkehelsepolitikk i tråd med Folkehelselovens intensjoner og styrke det forebyggende 

arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. Budskapet i meldinger er at vi må forebygge sykdom 

og fremme helse i alle sektorer i samfunnet. Det er hver enkeltes ansvar, og det er et felles 

ansvar!
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Lokale vedtak og planer for folkehelse og kultur

Fylkesplan for Troms 2010-2013
I Fylkesplan for Troms 2010 – 2013 uttales at hovedmålet for kulturpolitikken i Troms er at
”Befolkningen i Troms skal sikres et aktivt og inkluderende kultur-, idretts- og friluftsliv med 
vekt på opplevelse, deltagelse og kvalitet.”. Ny fylkesplan er under utarbeidelse og vil være 
gjeldende fra 2014-2017.

Folkehelse, idrett og friluftsliv, Handlingsplan for Troms 2008-2013.
Fylkestinget vedtok denne handlingsplanen i 2008, som blant annet har det skade- og 
ulykkesforebyggende arbeidet og oppfølging av den eldrepolitiske handlingsplanen som en 
prioritert oppgave. I henhold til regional planstrategi for Troms 2012-2015 skal det utarbeides 
en regional plan for folkehelse 2014-2025. Planprosessen begynner i løpet av høsten 2013.

Tilgjengelighet for alle, Handlingsplan for universell utforming i Troms fylkeskommune 
2009-2013
Fylkestinget vedtok planen i 2008, som skal sees i lys av satsingen på folkehelse og som har 
universell utforming som et av perspektivene innenfor folkehelsearbeidet. (Begrepet 
universell utforming hentet til Norge fra USA. Det innebærer at produkter, byggverk og 
uteområder som er i alminnelig bruk, skal utformes slik at alle mennesker skal kunne bruke 
dem på en likestilt måte så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler).[2]

Trygt fylke – Handlingsplan 2012-2015, skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende 
arbeid
I den første eldrepolitiske handlingsplanen fra 2006 ble det bl.a. foreslått at fylkeskommunen 
skulle melde seg inn som medlem i organisasjonen ”Skadeforebyggende forum” og dets 
underavdeling ”Eldresikkerhetsrådet”. Dette er fulgt opp ved at. fylkestinget i 2007 fattet et 
intensjonsvedtak om å kvalifisere fylket til å bli et trygt lokalsamfunn. Dette førte igjen til 
iverksetting av prosjektet «Troms fylke - trygt og tilgjengelig” i 2009.  Prosjektet ble avsluttet 
i 2012 gjennom at fylkestinget vedtok handlingsplanen «Trygt fylke- handlingsplan 2012-
2015, skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid». Med bakgrunn i planen skal det 
sendes søknad til WHO om internasjonal godkjenning for at Troms skal oppnå status som et 
Trygt lokalsamfunn (TL). Det tas sikte på en godkjenningsseremoni i løpet av sommeren 
2014. TL-modellen jobber systematisk med forebygging og man har dokumentert at risikoen 
for skader kan reduseres kraftig. Helsefremmende og skadeforebyggende arbeid i forhold til 
eldre og tilgjengelighet blir godt ivaretatt i TL-arbeidet. I tillegg skal hovedmomenter fra 
planen innarbeides i regional folkehelseplan 2014-2025.

Eldresikkerhetsprosjektet
Som en oppfølging av prosjektet ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig” ble det i 2012 satt i 
gang et eget prosjekt spesielt i forhold til eldre – ”Eldresikkerhetsprosjektet”.  Prosjektet 
støttes økonomisk av Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune og Helse Nord RHF. 
Hensikten er å utvikle et systematisk forebyggende sikkerhetsarbeid i kommunene i Troms i 
forhold til eldre. Dette prosjektet blir ferdigstilt senhøsten 2013.  Mål og tiltak rettet spesielt 
mot eldre er i prosjektet «Trygt fylke» listet opp slik:  

”Fylkeskommunen skal bidra til kunnskapsspredning, holdningsskapende arbeid og 
implementering av god forebyggende praksis i kommunene i Troms og i helseforetaket 
UNN, samt bidra til å styrke informasjonen ut mot befolkningen i sin alminnelighet om 
skadeforebygging og sikkerhetsfremmende tiltak i forhold til eldre.”
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”Fylkeskommunen skal gjennom eksisterende tilskuddsordninger sette fokus på 
eldresikkerhet, og derigjennom bistå med at frivillige lag og foreninger i kommunene 
iverksetter tiltak om utdeling av sand og sandstrøing.

Fylkeskommunen skal bistå med kompetanseoverføring til alle kommuner etter 
erfaringer som høstes av et eldresikkerhetsprosjekt i Sør-Troms.”

Fylkeseldrerådet mener at målet for eldresikkerhetsprosjektet, slik det er sitert ovenfor, er bra.  
Men vi savner et konkret opplegg for hvordan og hvem som har ansvar for oppfølgingen. 
Hvilke ”eksisterende tilskuddsordninger” det siktes til, og om finansieringen generelt. Dette 
er viktig for at de mål og tiltak som er vedtatt faktisk blir gjennomført.

I tillegg til det som er nevnt særskilt om eldresikkerhet i fylkeskommunens ”Handlingsplan 
for forebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid”, så omfattes de eldre som befolkningen 
ellers, av flere andre tiltak i handlingsplanen. 

Planen forutsetter at det fylkeskommunale ungdomsrådet skal ha ”ansvar for å arrangere en 
årlig temadag som fokuserer på ungdom sin utsatthet for skader og ulykker”. Dette er bra, 
men fylkeseldrerådet mener at fylkeskommunen da også må ta et tilsvarende initiativ om en 
konferanse hvor temaet er eldres utsatthet for skader og ulykker.  Det vil i tilfelle være et 
naturlig ansvar for fylkeseldrerådet å arrangere en slik temadag i tilknytning til de årlige 
møtene som fylkeseldrerådet inviterer de kommunale eldrerådene til.  Siktemålet for en slik 
konferanse skal være å fremme samarbeid mellom aktører innen det offentlige, frivillige 
organisasjoner og næringsliv om skadeforebyggende tiltak for eldre i vid sammenheng.

Fysisk aktivitet 
Arvelighet, levestil og sykdom påvirker hvordan man eldes. Regelmessig aktivitet og trening 
kan forebygge og redusere aldersrelaterte fysiske og psykiske forandringer. Eldre menn og 
kvinner kan i høy alder forbedre både kondisjon, utholdenhet, balanse, styrke og bevegelighet. 
For mange eldre vil helsegevinsten av trening være større enn hos yngre.  Det er selvsagt ikke 
noe mål å komme opp på konkurransenivå, men når en vet at fysisk aktivitet faktisk gir store 
fordeler for både kropp og sinn, burde det være både i kommunenes og ikke minst de eldres 
egen interesse å holde seg i best mulig fysisk form. 

Fysisk aktivitet reduserer dødeligheten og reduserer risikoen for en lang rekke sykdommer, 
bedrer mestringsevnen og selvbildet.
  
Kilde: Norsk Helseinformatikk: (artikkel ”fysisk aktivitet for eldre – du blir aldri for gammel 
til å trene”). www.nhi.no.
  
Tiltak. 

1. Fylkeseldrerådet ber fylkeskommunen om at det i den nye fylkesplanen for perioden 
2014 – 2017 innarbeides konkrete tiltak og utfyllende retningslinjer for hvordan 
fylkeskommunens forpliktelser etter lovpålagte ansvar og egne plandokumenter,  skal 
følges opp, økonomisk og praktisk. Dette for å sikre  slik at de mål og tiltak som  er 
vedtatt blir gjennomført i praksis. Det gjelder særlig følgende:

 Folkehelseloven 

 Handlingsplan 2012 – 2015 skadeforebyggende og sikkerhetsfremmende arbeid” 

 Fylkesplanen for Troms
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 Prosjektdokumentet ”Troms fylke – trygt og tilgjengelig” 

 Eldresikkerhetsprosjektet

2. Fylkeskommunen anmodes om å ta initiativ til at det årlig arrangeres en temadag som 
fokuserer på skadeforebyggende tiltak for eldre. Fylkeseldrerådet bør få ansvaret for å 
arrangere temadagen i tilknytning til de årlige eldrerådskonferansene. 

3. Fylkeseldrerådet oppfordrer de enkelte kommunale eldreråd til å være aktive pådrivere 
overfor sine respektive kommuner for at kommunens forpliktelser etter 
Folkehelselovens § 5 og tilrådningene fra ”Eldresikkerhetsprosjektet i Troms 2012 –
2013”, blir oppfylt på en best mulig måte.

4. Eldrerådene bør jevnlig drøfte hvordan kommunen og rådene kan påvirke eldre til økt 
fysisk  aktivitet til eget beste.

ANDRE HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE TILTAK

Det er i plandokumentet ”Trygt fylke” få tiltak som gjelder de eldre spesielt. Fylkeseldrerådet 
finner derfor grunn til å gjenta noen punkter fra forrige eldrepolitisk handlingsplan, som 
fortsatt er like aktuelle i dag som i 2005, samt noen nye.

Hjemmebesøk 
Det er en kjensgjerning at mange eldre har et langt mindre kontakt- og omsorgsnett på sine 
eldre dager enn det som var vanlig i tidligere tider.  Dette gjelder både i forhold til familie og 
til omgangskrets ellers.  I en del tilfeller kan dette utgjøre et problem fordi enkelte eldre ikke 
innser, eller ikke lenger er i stand til å vurdere at det er behov for assistanse fra det offentlige 
helse- og sosialstell.

Dette har en i Danmark tatt konsekvensen av. Danmark vedtok i 1995 en lov om 
forebyggende hjemmebesøk. Loven pålegger kommunene å tilby alle personer over 75 år 
minst 2 hjemmebesøk pr. år. Det er utarbeidet retningslinjer for hvordan besøkene skal 
gjennomføres. Besøkene skal utføres av trenet helsepersonell. Det er i Danmark utført ulike 
studier og forskningsprosjekter om nytten av forebyggende tjenester, som viser svært positive 
virkninger. Et prosjekt fra Rødovre kommune (ca 40.000 innb.) hadde som formål å 
undersøke effekten av forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 80 år og da sammenlignet 
med en tilsvarende gruppe som ikke hadde slikt tilbud.  Resultatene viste stor effekt med de 
forebyggende hjemmebesøkene:

 19 % færre innleggelser

 31 % færre kom på sykehjem

 25 % færre dødsfall

 50 % færre legebesøk

Det ble senere foretatt ny undersøkelse som igjen viser en positiv forskjell for de som var 
med, i forhold til kontrollgruppen.  (www.sufo.dk).

I Rødovre kommune ble kostnadene grovt sett beregnet til 2,5 mill.kr.. På den annen side 
førte ordningen til en besparelse på ca. 5 mill.kr., altså en avkastning på 100 % ! 
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Besparelsen kom i hovedsak fra redusert sykehusinnleggelse, og fra sparte 
sykehjemskostnader. Både ut fra økonomiske hensyn, men også fordi slike hjemmebesøk i 
sterk grad er med på å forbedre livskvaliteten til den enkelte, burde det være ganske åpenbart 
at dette er et område som bør prioriteres i kommunene! Særlig når kommunens kostnader i 
forbindelse med samhandlingsreformen stiller så store krav til kommunenes handtering av 
egne pasienter.

Et alternativ, eller supplement, til hjemmebesøk er den ordningen som Harstad kommune har 
etablert for sine eldre. Her er det opprettet en egen helsestasjon for eldre som et forebyggende 
tiltak. Alle pensjonister kan bestille time for råd og veiledning, enten på stasjonen eller ved 
hjemmebesøk.  (Kilde Harstad kommune, helsestasjonen for eldre).

Fylkeseldrerådet i Troms mener at systematiske og tidkrevende forsøk i Norge, slik 
Pensjonistforbundet har foreslått, må være unødvendig. Forholdene i Danmark og Norge er så 
vidt like at når en i Danmark i lang tid har praktisert en ordning som en er tilfreds med, og 
mener er hensiktsmessig, så må en uten videre kunne overføre lærdom av de erfaringer en har 
vunnet der. En lovbestemmelse om forebyggende hjemmebesøk, slik som i Danmark, er nok å 
foretrekke. Men med de positive økonomiske og helsemessige virkningene som ordningen 
synes å medføre, burde det ikke være nødvendig å vente på at dette blir pålagt ved lov. 

Tiltak:
Fylkeseldrerådet i Troms rår til at det innføres en ordning med tilbud om 
forebyggende hjemmebesøk hos eldre av trenet helsepersonell minst 1 gang pr år. 
Tilbudet om slikt hjemmebesøk forutsettes gitt til alle over en bestemt alder, som 
fastsettes av den enkelte kommune. Tiltaket bør også kunne tas i bruk for andre enn 
eldre etter søknad, eller etter vurdering av den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Trygghetstelefoner – Besøk.
I Danmark er det i regi av ”ÆLDRESAGEN” etablert en ordning med at frivillige foretar et 
daglig ”tryghetsopkald” til eldre som er alene eller av andre grunner har meldt seg på 
ordningen. Dette er noe som kommer i tillegg til de systematiske hjemmebesøkene som er 
nevnt foran. Også enkelte kommuner i Troms har lignende ordninger. 

Begrunnelsen for denne ordningen er at mange eldre er alene og det oppleves som en trygghet 
at en vet at en daglig blir kontaktet av en person som kan formidle beskjeder videre dersom 
det er behov for det. Dersom en ikke får svar i telefonen på det avtalte tidspunktet, har en 
ordninger som innebærer at noen oppsøker vedkommende personlig for å undersøke om alt er 
i orden. 

Noen kommuner i Troms har lignende ordninger. Fylkeseldrerådet mener at dette er en god 
ordning som bør kunne gjennomføres i alle kommuner i Troms. Det er ikke noe i veien for at 
trygghetskontakt kan gjennomføres ved personlig besøk, i tillegg til, eller i stedet for telefon-
kontakt. 

I Danmark er ”trygghetskontakten” bygget på frivillighetsinnsats gjennom foreningen. 
”ÆLDRESAGEN”, som er en frivillig organisasjon med nærmere ½ million medlemmer. De 
som foretar oppringningen, får dekket sine telefonkostnader, men ikke noe for arbeidet. I 
Norge er det naturlig at en slik ordning administreres enten gjennom frivillighetssentraler, 
pensjonistforeninger eller helse- og sosialtjenesten i kommunen.
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Tiltak:
Fylkeseldrerådet anbefaler de kommunale eldrerådene å arbeide aktivt for å opprette 
en ordning med trygghetskontakt med aleneboende eldre pr. telefon eller besøk. Slik 
ordning kan gjennomføres som en ren kommunal ordning eller i samarbeid med
private lag og organisasjoner.  Dette kan være en naturlig del av en frivillighetssentrals 
oppgaver. 

Frisklivssentraler.
Frisklivssentraler er et forholdsvis nytt tiltak, som bare et fåtall kommuner i Troms har 
opprettet, så langt. Frisklivssentralen skal være en kommunal helse- og omsorgstjeneste med 
tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og 
tobakk.  Målgruppen er personer som har behov for å endre levevaner på grunn av økt risiko 
for, eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevane. 
Sentralene skal ha fokus på helsefremmende faktorer og mestring av engen helse. Nærmere 
om ordningen finnes på www.helsedirektoratet.no/frisklivssentraler.

Slike sentraler kan bli et nyttig verktøy for kommunene for å oppfylle sine forpliktelser etter 
helse -og omsorgstjenesteloven og folkehelseloven. De kommunale eldrerådene bør invitere 
kommunens ledelse på helse- og sosialsektoren til et drøftingsmøte om hvordan en slik sentral 
kan være til nytt for den gruppen som eldrerådene representerer.

Tiltak
De kommunale eldreråd oppfordres til å ta initiativ til et drøftingsmøte med 
kommunens ledelse om hvordan en frisklivssentral i egen kommune kan imøtekomme 
behovet for oppfølging, veiledning og endring innen fokusområdene fysisk aktivitet, 
kosthold og tobakk for eldre mennesker.

Vold mot eldre
Det er dessverre et faktum at enkelte eldre blir utsatt for både fysisk og psykisk vold. 
Overgrepene skjer gjerne fra den eldres nærmeste omgangskrets eller familie. Men 
avisoppslag har vist at både fysisk og psykisk vold også kan forekomme på offentlige 
institusjoner.

Problemstillingen må i stor grad sies å være tabubelagt, men er like fullt et reelt problem som 
det i liten grad finnes retningslinjer for hvordan og hva en kan gjøre for å hjelpe dem som 
rammes.  

Hensikten med å ta dette opp i en eldrepolitisk handlingsplan, er å fokusere på at det kan være 
en oppgave for de kommunale eldrerådene å vurdere om det kan være aktuelt å lage interne 
kommunale rutiner for hvordan en skal gå fram når slike forhold oppdages. Det er bedre å 
være ”føre var enn etter snar”! 

Helsepersonellets taushetsplikt kan være et problem for å få slike forhold brakt fram for rette 
instans.  Eldrerådene bør ta opp dette som tema i møte med ledelsen i kommunens helseetat. 
Litteratur: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2004: ”Overgrep mot 
eldre.  Hva kan jeg gjøre? Hvem kan jeg kontakte?”(www.nkvts.no)
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Tiltak:
Kommunale eldreråd bes om å ta opp spørsmålet om etablering av rutiner for 
avdekking av vold mot eldre, og hva som skal gjøres når vold mot eldre oppdages. 

Brannvernberedskap
Brann i en bolig er uansett en alvorlig situasjon, og spesielt for eldre og pleietrengende vil en 
brann lett kunne bli katastrofal. Eldre over 70 år har nesten fire ganger større risiko for å 
omkomme i brann enn andre.

Undersøkelser som Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DSB) har gjennomført,  viser  
at nesten halvparten av kommunene  har omsorgsboliger uten tilfredsstillende brannsikkerhet,  
til tross for at det er rettet  fokus mot problemet i mange år.  

Det er gjennom DSB utarbeidet et elektronisk undervisningsopplegg i brannvern for ansatte i 
den kommunale helse- og sosialtjenesten, som distribueres gratis til kommunene.  Dette 
opplegget skal gi ansatte i hjemmetjenesten opplæring i brannvern, slik at de kan forebygge 
branner hos hjemmeboende eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. 

Tiltak:  
Eldrerådene må ta opp spørsmålet om utarbeiding av en helhetlig plan for 
brannsikkerheten, eller et lokalt handlingsprogram for etablering av en forsvarlig 
brannsikkerhet for eldre personer og personer med pleie- og omsorgsbehov.  Det 
elektroniske undervisningsopplegget som kommunene har tilgang til gratis, bør inngå i 
den lokale opplæringen av ansatte i helse -og sosialsektoren.

Kosthold
Etter hvert som man blir eldre, forandrer næringsbehovene seg. Man trenger mindre energi, 
altså kalorier, men omtrent like mye næringsstoffer og vitaminer som før. Noen eldre har 
svekket helse pga. ensidig kosthold og  feil ernæring. Men det er ikke alltid like lett å forandre 
sine kostholdsvaner, bl.a. fordi en ikke er klar over hvor stor betydning et riktig kosthold har 
for helsen i eldre år. 

Opplæring i riktig kosthold for eldre kan være et viktig bidrag for å bevare helsen best mulig. 
Det kan derfor være et viktig bidrag til bedring av folkehelsen om eldrerådene tar initiativ til 
at kommunen inviterer pensjonister til et ”kurs” om riktig kosthold. Et slikt kurs kan for 
eksempel være en post ved markeringen av den årlige eldredagen.

Tiltak:
Eldrerådene oppfordres til å drøfte hvordan eldre i kommunen på en hensiktsmessig 
måte kan få  informasjon om riktig kosthold og de helsemessige virkningene av å spise 
riktig.   
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TILTAK  AV SOSIAL OG KULTURELL KARAKTER

Det er godt dokumentert at fysisk, mental og sosial aktivitet har positiv virkning både for 
kropp og sinn, også for eldre. Slik aktivitet vil i stor grad være forebyggende for sykdommer 
og medvirke til ei bedre helse, både fysisk og psykisk.

Deltagelse i kulturlivet er viktig for alle mennesker i et lokalsamfunn, uavhengig av 
bakgrunn, tilhørighet, alder eller kjønn. Det være seg som utøver eller som publikum. 
Fylkesplan for Troms 2010 – 2013 fremhever viktigheten av et godt samspill mellom 
kommuner, kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner, næringsliv, regionale samarbeids-
parter og sentrale myndigheter, for å sikre at deltagelse, opplevelse og kvalitet på 
kulturtilbudene skal utvikles og styrkes. Videre sier den at kulturlivet i Troms skal være bredt 
anlagt og favne et mangfold av kulturuttrykk knyttet til ulike kunstformer, kulturarv, 
bibliotek, og digital formidling. Folkehelse, idrett og friluftsliv er en del av kultursatsningen i 
fylket, og innen kulturområdet skal tilgjengelighet for alle vektlegges gjennom å ivareta den 
enkeltes mulighet til mestring og deltagelse.

Kultur er en viktig del av et sosialt og interaktivt liv med øvrig lokalsamfunn, og er av 
avgjørende betydning for den generelle folkehelsa og eldres trivsel og livskvalitet.  Det må på 
alle nivå arbeides for at alder eller syns-, hørsels- og bevegelseshemning ikke skal hindre 
tilgangen på kulturelle opplevelser og tilbud. Samtidig må det stimuleres til at det skapes 
opplevelser og tilbud som er tilrettelagt for denne målgruppen. For eldre som av ulike årsaker 
ikke har anledning til å oppsøke kulturarenaer, må det legges til rette slik at kulturen kan 
utøves der de eldre er. 

Folkebibliotekene som nettverksbyggere og arena for kulturelle aktivitet.
Alle kommuner har et folkebibliotek som kan gi tilpasset tilbud til alle grupper i samfunnet, 
også eldre.  Gjennom litteratur, arrangementer og som sosial arena kan folkebibliotekene være 
en viktig arena for eldres trivsel og for kontaktskapende aktiviteter.   Bibliotekene kan brukes 
i forbindelse med arrangement i regi av ”Den kulturelle Spaserstokken”. 

Et tiltak fra bibliotekene er ordningen med ”leseombud”.  Et leseombud er i utgangspunktet 
en person som leser høyt for andre som ikke kan lese sjøl. Men det å være leseombud kan 
også være mye mer;  en historieforteller og gledesspreder, et lyspunkt i hverdagen og en som 
kan bidra til sosial kontakt mellom mennesker på en uforpliktende måte.    I Troms er 14 av 
folkebibliotekene med på ordningen. Ti av fylkets kommuner har altså ikke tatt ordningen i 
bruk. Det bør være en aktuell oppgave for eldrerådene å ta opp med folkebibliotekene om 
hvordan denne ordningen kan tas i bruk og utvikles lokalt. Mulighetene er flere!

Frivillighetsarbeid på kultursektoren.
Det frivillige kulturlivet er grunnmuren i et aktivt og attraktivt lokalsamfunn. Mange eldre er 
aktive i frivillige lag og foreninger, og aktiviteten betyr mye for livskvaliteten til den enkelte. 
I tillegg er store deler av kulturtilbudet i en kommune produsert gjennom frivillighet, og det er 
viktig å stimulere til økt samhandling mellom det frivillige kulturlivet og offentlige 
institusjoner for eldre i kommunene. Videre er det viktig å styrke fokuset på eldre som en 
ressurs i frivillighetsarbeidet.   Det fins mange eldre som har kompetanse, erfaringer og tid 
som de ønsker å dele med andre.  Både for å hjelpe andre, men også i egen interesse.

Tiltak:
Eldrerådene oppfordres å stimulere eldre til økt deltagelse og som ressurs i det lokale 
frivillige kulturlivet, samt økt samhandling mellom eldre og frivillige lag og 
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foreninger. I de kommuner som har frivillighetssentraler er disse naturlige 
samarbeidspartnere.

FRIVILLIGHETSSENTRALER

En frivillighetssentral er et kontaktpunkt og bindeledd mellom dem som ønsker å yte en 
ubetalt innsats i nærmiljøet eller lokalsamfunnet og dem som ønsker å motta slik innsats. En 
frivillighetssentral fungerer som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige 
organisasjoner og sammenslutninger og det offentlige.

Staten v/Kulturdepartementet gir tilskudd  til etablering og drift av slike sentraler.  
Tilskuddets størrelse og vilkårene kan variere fra år til år. Det kreves en egenandel.  
Gjeldende satser fås ved henvendelse til Kulturdepartementet,  som ordningen sorterer under.
I følge oversikt fra Kultur- og kirkedepartementet var det 16 sentraler i Troms som  fikk 
statsstøtte i 2012, en økning på 4 fra 2005.  Fortsatt er det ca. halvparten av kommunene som 
ikke har frivillighetssentraler. Hvorfor så få kommuner har slik sentral, vites ikke med 
sikkerhet, men det har vært antydet at kravet om egenfinansiering er en av grunnene. Videre 
er det nok slik at noen må ta initiativ til å komme i gang, og det kreves en betydelig innsats, 
både betalt og frivillig for å drive slike sentraler.

Ordningen med frivillighetssentraler kan være et viktig bidrag for å lette situasjonen for eldre 
mennesker og samtidig kunne være en samfunnsnyttig innsats fra mennesker som kan tenke 
seg å gjøre en innsats på frivillig basis. Fylkeseldrerådet mener at ordningen er alt for lite 
benyttet i fylket og vil oppfordre de kommunale eldrerådene til å ta spørsmålet om oppretting 
av slike sentraler opp med sin kommune. Når det gjelder oppgaver for slike sentraler, så kan 
disse være ganske mangfoldige. I Danmark er en kommet betydelig lenger når det gjelder 
frivillighetsarbeidet enn i Norge.  Både Folkehelseloven og Samhandlingsreformen tilsier at 
en også i Norge og i Troms bør satse mer på frivillighetsarbeidet.  Synkende 
pensjoneringsalder samtidig  med stadig flere friske eldre pensjonister burde gi grunnlag for 
at langt flere enn tilfellet er i dag deltar i frivillighetsarbeidet. 

Frivillighetsarbeidet kan være en berikelse både for deltakerne og for dem som mottar hjelp i 
en eller annen form fra frivillige. Det er derfor i fleres interesse at ordningen med 
frivillighetsarbeidet blir utvidet.  Ikke minst burde kommunene i egen økonomisk interesse og  
sett i  sammenheng med forpliktelsene etter Folkehelseloven og Samhandlingsreformen være 
mer aktive for å få etablert frivillighetsarbeidet i forskjellige former. Det koster kommunen 
noe, men sett i forhold til det en kan spare inn på andre områder, for eksempel kostnader til 
hjemmehjelp eller opphold på sykehjem,  er kostnadene små. 

Både kulturdepartementet og helse- og omsorgsdepartementet gir prosjektstøtte til opplegg 
som har til hensikt å stimulere til økt innsats for å inkludere eldre som en ressurs i frivillig 
arbeid.  

Det er å håpe at ordningen med disse øremerkede midlene for å stimulere eldre til å delta i 
frivillighetsarbeid vil bli videreført, og at kommunene i Troms aktivt vil benytte seg av dem. 
For å kunne dra nytte av et aktivt frivillighetsarbeid er det viktig å dra inn 
pensjonistforeninger og andre organisasjoner.  Kommunene må vise at den setter pris på den 
frivillige innsatsen ved for eksempel å ha et arrangement for frivillighetsarbeidere en gang i 
året og evt. dekke deler av direkte kostnader som slikt arbeide fører med seg.  
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Erfaringene tilsier at det er absolutt nødvendig å ha en koordinering/organisator for 
frivillighetsarbeid. Dette kan sikkert utføres på forskjellige måter etter behov og størrelse på 
kommunen. Det kan tenkes en fast ansatt i kommunen, eller kanskje kan  frivillighetsarbeidet 
organiseres av en ”frivillig” som får en kompensasjon for arbeidet. Det er i alle tilfelle viktig 
og nødvendig for at slikt arbeid skal fungere, at en har noen som samordner dette arbeidet.

Koordinering og initiativtaking til frivillighetsarbeid er dessuten veldig personavhengig. Det 
er ikke skolegang og karakterer som er avgjørende for å motivere folk til frivillig innsats, men 
det å ha evne og vilje til å engasjere til slik innsats.

Tiltak:
Fylkeseldrerådet mener at ordningen med frivillighetssentraler kan være et viktig 
bidrag for å lette situasjonen for eldre mennesker og samtidig kunne være en 
samfunnsnyttig innsats fra mennesker som kan tenke seg å gjøre en innsats på frivillig 
basis.  Fylkeseldrerådet mener at ordningen er alt for lite benyttet i fylket og vil 
oppfordre de kommunale eldrerådene til å ta spørsmålet om oppretting av slike 
sentraler og drift av disse opp med sin kommune. Målsettingen må være at alle 
kommuner i Troms har minst 1 sentral.

SYKEHJEM OG BOLIGER TILPASSET ELDRE

A. Kommunale sykehjem
Kommunale sykehjem er og vil være det viktigste tiltaket for å ta vare på de mest syke blant 
de eldre. ”Handlingsplan for eldreomsorgen” har som mål at kommunene, for å ha en 
tilfredsstillende dekningsgrad i forhold til behovet, må ha sykehjemsplasser tilsvarende 25 % 
av innbyggerne over 80 år. I Troms fylke samlet har vi en sykehjemsdekning som er nær dette 
og flere av kommunene ligger allerede over måltallet.

I noen kommuner vil tallet på eldre øke betydelig i tida framover, særlig i byene. I 
Stortingsmelding 29 2012 – 2013 ”Morgendagens omsorg” er det angitt at behovet for 
heldøgnsplasser på landsbasis vil øke med 15.000 fram mot 2030 og 45.000 fram mot 2050. 
Forskjellene er store fra kommune til kommune, men det er åpenbart at noen kommuner må 
analysere situasjonen i sin kommune grundig og være i forkant med  planer for hvordan 
behovet for sykehjem skal dekkes i årene som kommer.  

B. Kommunale omsorgsboliger
Som følge av de tiltak som ble innført ved ”Handlingsplanen for eldreomsorg” har det vært en 
kraftig økning av antall omsorgsboliger tilrettelagt for eldre.  Slike boliger kan og må ikke bli 
en erstatning for vanlige sykehjem, men være et supplement til sykehjem. Men forutsetningen 
for at omsorgsboliger skal være et godt botilbud for eldre mennesker, er at det gis mulighet 
for og tilbud om heldøgns pleie og tilsyn for dem som trenger det. 

Tiltak:
De kommunale eldrerådene bør skaffe seg oversikt over behovet for sykehjemsplasser, 
omsorgsboliger og tilpassede boliger for eldre. Eldrerådene må være aktive pådrivere 
for å få kommunene til å være i forkant mht. utbygging av sykehjem, omsorgsboliger og 
tilpassede boliger for eldre.  Eldrerådene må sørge for å bli representert i eventuelle 
utredninger om dette, delta i brukerutvalg osv.
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C. Boliger tilpasset eldre
Statens seniorråd gjennomførte i 2005 en høring om boligpolitikk. Bakgrunnen for dette var at 
rådet i 2005 skulle overlevere Regjeringen en utredning om moderne seniorpolitikk, som også 
skulle innehold et kapittel om boligpolitikk. Fra konklusjonene i denne utredningen refereres:

”Av landets vel 2 millioner eksisterende boliger er bare en meget liten del tilpasset 
mennesker med nedsatt bevegelighet, syn eller hørsel. For å gjøre det mulig for flere å bli 
boende i egen bolig, er det behov for å øke tilgjengeligheten gjennom ombygginger.  

Med den økning i antall eldre som forventes de nærmeste årene, kan en tilgjengelig 
boligmasse bidra til å redusere behovet for kommunale tjenester og flytting til bolig med 
heldøgnsomsorg. Det er komplisert å beregne innsparingene ved ombygging av 
eksisterende boliger. Mange faktorer spiller inn – ikke bare byggekostnader i forhold til 
prisen på institusjonsplasser, men også kostnader for hjemmetjenester, verdien av 
innsatsen til pårørende og sosiale nettverk. Men det er store beløp. De samfunnsmessige 
innsparingene kan derfor bli store hvis de eldres boliger blir mer funksjonelle”.

Konklusjonen er at det bør legges til rette for bygging av boliger tilpasset eldre, som også må 
inneholde felleslokaler som gjør at den sosiale kontakten kan forsterkes.

Ifølge beregninger foretatt av NOVA, vil økt tilrettelegging av eldres boliger føre til kraftig 
reduserte kostnader i pleie- og omsorgssektoren. NOVA har beregnet at det offentlige kan 
subsidiere med 300.000 kroner pr. bolig i tilretteleggingstiltak og likevel tjene på det.

De eldre vet hva de vil mht. boliger, og de er ofte også i stand til og villig til å betale for å 
tilrettelegge egne boliger.  Det er derfor svært skuffende at den mulighet for skattemessig 
fradrag for tilpassing av egen bolig, som en inntil 2012 hadde etter skatteloven, nå er fjernet.   

Med de muligheter for besparelser for kommunene som bl.a. er dokumentert av NOVA, burde 
kommunene legge mer til rette for boliger tilpasset eldre. For eksempel gjennom å ta  initiativ
til  oppretting av  private sameier eller lignende og hjelpe til med tomter til slike formål.

Tiltak:
Fylkeseldrerådet viser til de utredninger som er gjort av NOVA, NIBR og Statens 
Seniorråd om de eldres behov for og ønsker mht. bolig. Det er store fordeler, både for 
den enkelte eldre, men også økonomisk for samfunnet, at eldre mennesker kan bo i 
boliger som er  tilpasset dem.

På den bakgrunn anbefaler fylkeseldrerådet at de kommunale eldrerådene tar opp dette 
som tema i sin kommune i den hensikt å få kommunen til å engasjere seg for å legge 
forholdene til rette for kommunal og eller/privat bygging av boliger tilrettelagt for 
eldre.

FORHOLDET TIL ELDRE I URFOLKS- OG MINORITETSGRUPPENE

Troms er et flerkulturelt samfunn med stort innslag av samer, kvener og etter hvert også 
innvandrere fra mange land. For eldre mennesker som har et annet morsmål og/eller en annen 
kulturbakgrunn enn majoritetsbefolkningen, kan dette skape utfordringer som i en del 
sammenhenger ikke har blitt viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Dette vil særlig gjelde i møtet 
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med offentlig forvaltning og helse- og sosialtjenestene, men det har også betydning på andre 
områder, eksempelvis innen kultur, religion, familieliv, mat osv. 

Gruppen av eldre flyktninger og innvandrere er på mange måter en sårbar og glemt gruppe, 
som lever med vilkår og betingelser som gjør det svært vanskelig å etablere et godt liv som 
eldre i Norge. Det er vanskelig å etablere et sosialt nettverk uten familien. I sitt arbeid i den 
enkelte kommune, må eldrerådene være oppmerksom på urfolks- og minoritetsgruppene av 
eldre, uansett hvilke grupper det gjelder, og vurdere om det er tiltak som kan/bør 
gjennomføres lokalt for å bedre slike eldres situasjon. Bl.a. er det viktig å oppmuntre 
innvandrerungdommer til å ta helsefaglig utdanning.

Fylkeseldrerådet mener at eventuelle tiltak må være opp til den enkelte kommune/eldreråd å 
drøfte og vurdere.  Situasjonen varierer fra kommune til kommune. I forhold til de forskjellige
grupper vil en aktiv dialog med deres relevante organisasjoner og institusjoner kunne være en 
viktig kilde til innsikt, løsninger og tiltak.

Samene har fått en særlig status i Norge og i Troms. Kommuner og andre offentlige organ  
har særskilte forpliktelser overfor denne gruppen. Sametinget, lokale sameforeninger og 
samiske språk- og kultursentra vil kunne være viktige ressurser i et utviklingsarbeid for denne 
gruppen. 

I forhold til gruppen av eldre innvandrere, er kunnskapen om deres situasjon i Troms relativt 
begrenset. Tiltak som kan bidra til synliggjøring og kunnskapsoppbygging er viktig.

Tiltak:
I sitt arbeid i den enkelte kommune må eldrerådene være oppmerksom på urfolks- og 
minoritetsgruppene av eldre, uansett hvilke grupper det gjelder, og vurdere om det er 
tiltak som kan/bør gjennomføres lokalt for å bedre slike eldres situasjon.

VELFERDSTEKNOLOGI

I fylkeseldrerådets første eldrepolitiske handlingsplan var det tatt inn et kapittel 
”Smarthusteknologi i pleie og omsorgssektoren”. Dette var en samlebetegnelse for 
informasjons- og kommunikasjons-teknologi anvendt i boliger.  Utviklingen av 
datateknologiske systemer, også innen denne sektoren, har hatt en voldsom utvikling i årene 
etter at dette ble skrevet. Betegnelsen ”smarthusteknologi” benyttes ikke lenger.  Den nye 
betegnelsen er velferdsteknologi.   I NOU 2011:11 beskrives velferdsteknologi slik:

”Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt 
trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den 
enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk  
nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til 
pårørende og ellers bidra til forbedret tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på 
tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for 
tjenester eller innleggelse i institusjon.”

Omsorgstjenester vil både i dag og i framtiden være arbeidskrevende og avhengig av levende 
mennesker i veldig mange situasjoner. Teknologi vil aldri kunne erstatte menneskelig omsorg 
og fysisk nærhet.
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Med den utvikling som allerede har funnet sted, er det imidlertid ikke tvil om at teknologien 
kan gi også eldre mennesker nye muligheter til selvstendighet og trygghet, og bedre 
muligheter til å klare seg på egen hånd i dagliglivet. Og utviklingen av nye teknologiske 
løsninger vil utvilsomt fortsette!  Det vil helt sikkert føre til utvikling av stadig nye 
muligheter, muligheter og  teknologiske løsninger  som vi i dag knapt kan tenke oss. 

Innføring av elektroniske løsninger i helse- og sosialomsorgen har også et annet aspekt, 
nemlig den økende mangel på kvalifisert personell.  Det vises til eget kapittel om 
bemanningssituasjonen i helsesektoren.   Det er påvist at det vil bli stor mangel på 
helsepersonell, særlig helsefagarbeidere.

En del av personellmangelen må sannsynligvis dekkes ved at elektroniske hjelpemidler tas 
mer aktivt i bruk i helse- og omsorgssektoren, enten vi liker det eller ikke.  En dansk analyse  
indikerer at opp mot 20 % av omsorgstjenestens oppgaver, helt eller delvis,  kan løses ved 
bruk at teknologi. (NOU 2011-11) I en situasjon hvor det med stor sikkerhet er klarlagt at 
mangel på personell spesielt i kommunehelsetjenesten, kan bli et alvorlig problem om noen 
år, må en i tide vurdere andre måter å gjøre ting på. 

Fylkeseldrerådet ser klart at innføringen av elektroniske hjelpemidler/løsninger vil føre til
problemer med betjening av utstyret. Ikke bare for de eldre, men også i stor grad for ansatte i 
helsetjenesten og pårørende som skal håndtere de nye hjelpemidlene.  I en handlingsplan som 
denne vil det imidlertid ha liten verdi å gå inn på detaljer om de forskjellige tekniske 
løsninger som eksisterer i dag.  De løsninger som er tilgjengelig i 2013, vil uansett være 
foreldet i løpet av få år, erstattet og forbedret. 

Men velferdsteknologi vil også kunne ha flere positive sider.  Et viktig moment i så måte er 
den tryggheten det kan skape både for den enkelte eldre, for pårørende og for ansatte med 
ansvar for sikkerheten til omsorgstrengende under den kommunale pleie- og 
omsorgstjenestens ansvar.   

Velferdsteknologien vil gi mulighet for å forsterke sosiale nettverk, nærmiljø og familie.  
Bruk av teknologi for sosial kontakt kan bidra til å redusere ensomhet og ha en preventiv 
effekt i forhold til det å opprettholde en god helse.  

Men, og det er et stort MEN, det forutsetter at brukerne har tilgang til nødvendig utstyr, og  er 
i stand til å nyttiggjøre seg de muligheter som teknologien gir mulighet til. Det er det langt fra 
alle som vil være i stand til.  I hvert fall ikke uten opplæring.  

Det er derfor selvsagt at det må etableres en målrettet form for opplæring. Det har hittil vært 
viet liten oppmerksomhet om behovet for opplæring, men i Helsedirektoratets rapport 
”Velferdsteknologi. Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale 
helse- og omsorgstjenestene”, er dette tatt opp.  Foreløpig er dette bare forslag, men det er 
åpenbart at det er stort behov for opplæring i bruk av slik teknologi, ikke bare for de ansatte i 
denne tjenesten, men også for klienter og deres pårørende som skal bruke slike system i sitt 
hjem.

Fylkeseldrerådet vil anbefale at den opplæring i bruk av datateknologi knyttet til innføring av 
velferdsteknologi, som er under vurdering, utvides til ikke bare å gjelde ansatte i kommunene 
og brukere av den kommunale pleie- og omsorgstjeneste, men også til friske hjemmeboende
eldre.  Det er sannsynlig at flere av de positive effektene med velferdsteknologi som er påpekt 
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i NOU 2011:11 (punkt 7.1) vil ha større effekt for hjemmeboende som klarer seg sjøl. Bruk av 
slikt utstyr kan fremme egenstyring og uavhengighet og bidra til at folk kan klare seg sjøl 
lenger enn de ellers vil være i stand til.   Satt opp mot kostnadene med et tidlig, eller  kanskje 
unødvendig institusjonsopphold, vil investeringene til innkjøp av utstyr og opplæring være for 
en bagatell å regne. 

Fylkeseldrerådet forutsetter at anskaffelse av teknologisk utstyr og opplæring i bruk av slikt 
utstyr, er et offentlig ansvar på samme måte som hjelpemidler som anskaffes gjennom 
Hjelpemiddelsentralen i dag. 

Anbefalinger:
1. Fylkeseldrerådet ser at det er mange grunner for at ”Velferdsteknologi” tas i bruk på 

flere områder innen den kommunale helse og omsorgstjenesten, men vil sterkt 
understreke at teknologi i mange situasjoner ikke kan erstatte den menneskelige faktor. 
Anskaffelse og opplæring må være kommunens ansvar, eventuelt i samarbeid med 
Hjelpemiddelsentralen. Ikke alle er i stand til å bruke slik teknologi, noe en selvsagt må 
ta hensyn til.

2. Fylkeseldrerådet viser til flere statlige utredninger som konkluderer med at 
velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i helse- og omsorgssektoren i relativt nær framtid. 
De kommunale eldrerådene bør ha jevnlig kontakt med ledelsen i sin kommune for å 
bli orientert om utviklingen på dette området i sin kommune. Eldrerådene har en klar 
uttalerett i saker som angår eldre. Det må være et selvsagt krav at eldrerådene tas med 
på råd i forkant av beslutninger om innføring av «velferdsteknologi». 
Brukermedvirkning er her som ellers veldig viktig!

3. Fylkeseldrerådet vil anbefale Helse- og omsorgsdepartementet om å utvide den
”demonstrasjons- og opplæringsarena”, som er foreslått som tiltak nr. 17 i ”Fagrapport 
om implementering av velferdsteknologi ----”, til også å omfatte hjemmeboende eldre 
som ikke er underlagt den kommunale helse- og sosialtjenesten. I en del situasjoner vil 
det være behov for å utvide gruppen for opplæring til å omfatte også andre personer. 
Fylkeseldrerådet mener at en utvidelse av læringsarenaen på sikt vil ha like stor, om 
ikke større betydning, for å oppnå de fordeler som påpekes med innføring av 
velferdsteknologi.         

TANNHELSETJENESTEN

Tannhelsen har over  lang tid vært fylkeskommunalt ansvar. Gjennom NOU 2005:11                                                                                                     
”Det offentliges engasjement  på tannhelsefeltet” ble det satt i gang et arbeid med å vurdere 
det offentliges engasjement på dette området.  Dette som en oppfølging av det som ble uttalt i 
forbindelse med statens overtakelse av spesialisthelsetjenesten, hvor det ble uttalt at en skulle 
komme tilbake til tannhelsetjenesten senere. Utredningen ga som resultat at 
tannhelsetjenesten fortsatt skal være et fylkeskommunalt ansvar.  

Problemområder innen tannhelsetjenesten sett fra de eldres synspunkt
Både etter lov om tannhelsetjenesten og etter vederlagsforskriften til kommunehelse-
tjenesteloven har eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie rett til 
vederlagsfri tannbehandling. Det er fylkeskommunen, ved den offentlige tannhelsetjenesten, 
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som har ansvar for denne tjenesten, men det er den enkelte kommune som er ansvarlig for at 
pasienter med slik rett, blir informert og eventuelt henvist videre til den offentlige 
tannhelsetjenesten for behandling.  Det er bekreftet at det fortsatt er en del problemer i 
samarbeidet mellom hjemmesykepleien i kommunehelsetjenesten og tannhelsetjenesten.  Det 
gjelder spesielt om hvilke pasienter som har rett til gratis tannbehandling. 

Fylkeseldrerådet ber om at fylkeskommunen sørger for rutiner som sikrer at eldre får de 
tannhelsetjenester de har rettmessig krav på.  

Antallet pasienter som faller inn under denne ordningen, har økt fra 2200 i 2006 til 3800 i 
2011 og er fortsatt økende. Fylkeskommunen må i sin personalplanlegging ta høyde for det 
merarbeid og meransvar som dette medfører.

A. Pasienter underlagt pleie- og omsorgstjenesten i kommunen
Etter forskrift om kvalitet og pleie i omsorgstjenesten er det pleie- og omsorgspersonellet som 
er pålagt ansvaret for tann- og munnstell for pasienter som ikke klarer det sjøl. Gerodontologi 
– læren om biologiske aldringsprosesser i munnhulen – er ikke en del av studieplanen for 
helsepersonellet. Deres mulighet for å gjøre en god jobb på dette området er begrenset.

Derfor er det meget viktig at den offentlige tannhelsetjenesten, som har ansvaret for at eldre, 
langtidssyke og mennesker med nedsatt funksjonsevne i institusjon og hjemmesykepleie får 
den behandlingen de har rettmessig krav på, fokuserer på dette ansvaret. Bl.a. ved at personell 
i kommunehelsetjenesten, som har det løpende daglige ansvar for pasientene, også får 
nødvendig opplæring, og ikke minst tid, til å gjennomføre daglig munnstell av pasientene.  

I en ”Tannhelsemeldingen” til fylkestinget i Troms i 2007 påpekes det at det også kan være et 
problem å få gitt et oppsøkende tilbud, fordi hjemmesykepleien i alle kommuner  ikke uten 
videre gir fra seg navnelister over dem som har rett til dette tilbudet.    

Flere og flere av de eldre har en god del av sine egne tenner i behold i høy alder. Når de eldre 
har egne tenner, blir konsekvensene av manglende evne til egenomsorg større. Dermed blir 
tannhelsen en stadig viktigere del av helsearbeidet enn tidligere da de fleste eldre hadde 
gebiss. Helsemessig kan dårlig tannhelse føre til en generell dårligere helsesituasjon.

”Løvetannprosjektet” som ble gjennomført i Troms, tok sikte på å forbedre 
tannbehandlingsrutinene for eldre underlagt kommunehelsetjenesten, ga meget positive 
resultater. Da prosjektet ble avsluttet, ble innholdet implementert i Den offentlige 
tannhelsetjenestens rutiner og videreført. Dette er positivt! Men ting endrer seg, og det vil 
alltid være behov for ajourføringer i forhold til nye bestemmelser, for eksempel den nye 
ordningen med 2- årlig tannkontroll av eldre over 75 år. 

B. Hjemmeboende eldre utenom kommunehelsetjenestens ansvar
I de få tilfellene hvor familien blir betalt av kommunen for hjemmesykepleie vil pasientene ha 
krav på gratis tannbehandling. Men dette gjelder ikke for eldre pleietrengende hjemmeboende 
som enten klarer seg sjøl, eller pleies av familie uten støtte fra det offentlige.   De faller 
utenfor det lovbestemte ansvaret både for den offentlige tannhelsetjenesten og for 
kommunehelsetjenesten. 

Eldre som klarer seg sjøl eller som pleies av familie, får ingen støtte til tannbehandling og må 
sjøl sørge for å oppsøke tannlege og i tillegg betale for dette for egen regning.  Dette føles 
urimelig. Både sparer kommunen betydelige beløp for pasienter som ikke belaster 
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kommunehelsetjenesten, og i tillegg sparer fylkeskommunen penger ved at slike pasienter må 
betale tannbehandling sjøl.

C. Tannhelse integrert i helsetjenesten for øvrig.
Det er fra mange hold gitt uttrykk for at tannsykdommer, i trygdesammenheng, måtte 
behandles på samme måte som sykdommer for øvrig. De politiske partiene har i flere 
sammenhenger uttalt at tannhelsefeltet skulle bli en del av det offentlige ansvar på linje med 
den øvrige helsetjenesten.  Bl.a. uttalte daværende finansminister allerede i 2004 at 
”Tannhelse skal inkluderes i folketrygden på linje med andre helsetjenester.” 

Dette er dessverre ikke imøtekommet, verken da eller senere.  Tvert i mot er belastningen 
skjerpet. Tidligere ga utgifter til bl.a. tannhelsetjenester over et visst nivå, men som ikke 
dekkes av trygden,  rett til fradrag i skattemessig sammenheng. Denne retten er fjernet fra og 
med skatteåret 2012. Fylkeseldrerådet er svært skuffet over dette.  

D. Innspill til ny tannhelselov.
Fylkeseldrerådet er kjent med at det på sentralt hold arbeides med en ny tannhelselov. Når den 
nye loven vil foreligge og innholdet i den er ikke kjent. Men det må være anledning til å 
komme med politiske innspill til forarbeidet med den nye loven. Fylkeseldrerådet vil 
oppfordre fylkestinget i Troms til å komme med en uttalelse til Regjeringen om at det i 
forbindelse med den nye tannhelseloven må være på tide å oppfylle tidligere politiske løfter 
om å likestille tannhelsetjenester for eldre med sykdommer for øvrig. Eldre som  ikke 
omfattes til fri tannlegebehandling må komme inn under egenandelsordningen på linje med 
andre helsetjenester.

Tiltak:
1. Fylkeseldrerådet anmoder Troms fylkesting om å rette en henstilling til sentrale 

myndigheter om at den bebudede nye tannhelseloven må inneholde bestemmelser som 
likestiller tannhelse for eldre med helsetjenesten for øvrig.    Fylkeseldrerådet viser til 
at den gratis tannhelsekontroll som er innført fra 1.7.2013 har liten hensikt når det 
oppdages behov for behandling som eldre ikke har økonomi til å gjennomføre for egen 
regning.  Stell av munnhule og behandling av tenner må være like viktig som 
ivaretakelse av resten av kroppen. Det ene er avhengig av det andre!

2. De rutiner og retningslinjer som er utprøvd i ”Løvetannprosjektet” og som er tatt inn i 
et systematisk samarbeid mellom den fylkeskommunale tannhelse-tjenesten og pleie-
og omsorgstjenesten i den enkelte kommune, må videreføres. I Tannhelsemeldingen 
2007 er det påpekt at ny lovgivning vil gi helsepersonell et større ansvar for 
informasjon og pasientmedvirkning i valg av behandling.  Det er viktig at den 
offentlige tannhelsetjenesten jevnlig gir veiledning til ansatte i 
kommunehelsetjenesten, slik at dette ansvaret ivaretas på en best mulig måte og for å 
rydde eventuelle rutinemessige problemer av veien.  

TT-ORDNINGEN

Mobilitet gir muligheter for å leve et uavhengig, selvstendig og aktivt liv. Det er et gode å 
kunne være mobil i hverdagen, og det motvirker bl.a. isolasjon og avhengighet av andre. For 
eldre mennesker og mennesker med funksjonshemminger som ikke har mulighet til å benytte 
privat bil, er tilgangen til god offentlig kommunikasjon derfor viktig. Dessverre er offentlige 

Side 46



31

kommunikasjoner sterkt nedbygd, særlig i distriktene. Noen steder helt fraværende. Dette 
både som følge av fraflytting og som følge av at den yngre del av befolkningen har privatbil 
og benytter denne i stedet for buss, da privatbil ofte er et mer egnet transportmiddel. 

TT-ordningen (transporttjenesten for funksjonshemmede)er et meget godt alternativ for eldre 
og funksjonshemmede for å kunne utføre nødvendige ærender og for å delta i sosiale 
aktiviteter og aktiviteter generelt. 86 % av brukerne av denne ordningen er over 60 år, og mer 
enn halvparten er over 80 år. Dette tiltaket er derfor et vesentlig moment for at eldre som 
trenger dør til dør transport, skal kunne ha de fordeler som det innebærer å ha muligheten til å 
være mobil. Dessverre er midlene til tiltaket begrenset, og det var derfor ekstra beklagelig at 
budsjettposten har hatt et ”tradisjonelt underforbruk”.  Dette ble påpekt i den første 
eldrepolitiske handlingsplanen, men ut fra statistikk for årene 2010, 2011 og 2012, har under-
forbruket fortsatt. I 2010 var det for eksempel brukt bare 7,1 mill. kr. av et totalbudsjett på 
11,4 mill. kr., altså et underforbruk på 4,3 mill.kr. eller over 37 %.  

Underforbruket skyldes i hovedsak at en foretar tildeling av midler innenfor det gitte 
budsjettet. Når så enkelte brukere, av ulike grunner, ikke benytter seg av den tildelte kvote, 
blir de bevilgede midler stående ubrukt.  Eksempelvis var det i 2012 ca. 300 personer bare i 
Tromsø kommune, som hadde søkt og fått innvilget TT-kort, som ikke hadde brukt kortet i 
det hele tatt.  Samferdselsetaten opplyser nå at de har innført et system som gjør det mulig å 
ha en mer løpende kontroll med forbruket, og at dette gjør det mulig å foreta ekstratildelinger 
i løpet av året til de mest aktive brukerne.  Dette er gjerne yngre funksjonshemmede og ikke 
eldre mennesker.

Fylkeseldrerådet er skuffet over at midler som er bevilget til transportformål for eldre blir 
stående ubrukt. Det er nok flere årsaker til det, men en av grunnene kan være at ordningen 
ikke er godt nok kjent blant de eldre. De kommunale eldrerådene bør ta opp med kommunen 
om at informasjonen til eldre brukere om ordningen må forbedres. Men fylkeseldrerådet vil 
også be om at budsjettrutinene i fylkeskommunen gjennomgås på nytt med sikte på å unngå 
det ”tradisjonelle underforbruket”.  

Tildelingene skjer kun 2 ganger pr år og fylkeseldrerådet mener at en bør vurdere å få til en 
fortløpende tildeling utenom hovedtildelingen til nye søkere.

Tiltak:
1. De kommunale eldrerådene oppfordres til å drøfte hva som kan gjøres for at 

informasjonen til eldre brukere og deres pårørende om TT-ordningen, blir bedre.

2. Fylkeseldrerådet vil ta opp med fylkeskommunen hva som kan gjøres for å bedre 
budsjettrutinene omkring TT-ordningen ytterligere.

3. Fylkeseldrerådet vil ta opp med fylkeskommunen om det er mulig å få til en 
fortløpende tildeling til nye søkere.
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KOLLEKTIVTRAFIKK

Fylkeskommunen kjøper kollektivtransporttjenester for flere hundre millioner kroner pr. år. 
Dette kjøpet skal gi befolkningen i alle deler av fylket et tilbud, men begrunnet med at 
passasjergrunnlaget i distriktet er svakt, har satsingen i vesentlig grad vært konsentrert til  
byene Tromsø og Harstad ”der kollektivtrafikken har en reell konkurranse mot privatbil”. 

Fylkeskommunen må likevel ta ansvar for at det finnes et tilbud også i distriktene når 
bussrutene avvikles. Et alternativ kan være å utvikle et system for kollektivtransport ved hjelp 
av ”bestillingsdrosjer». Et annet alternativ som også bør utredes i denne sammenheng, er 
hvorvidt det er mulig å få til et samarbeid med den kommunale hjemmehjelptjenesten om 
transport av eldre og funksjonshemmede. Også samarbeid med skoleruter om ekstraturer kan 
være et alternativ.

Et opplegg med kompensasjon for frivillige, gjerne eldre med egen bil, som for en viss form 
for godtgjøring påtar seg skyssoppdrag for eldre, bør kunne være et godt og rimelig alternativ.

Tiltak:
Fylkeskommunen anmodes om aktivt å arbeide for å forbedre og koordinere 
kollektivtrafikken i fylket på en bedre måte enn i dag. Som et alternativ til ordinære 
bussruter, oppfordres fylkeskommunen til å få vurdert andre alternativ der det ikke er 
kollektive busstilbud som kan brukes. Fylkeseldrerådet ber om at dette utredes 
nærmere i den nye samferdselsplanen som er bebudet å foreligge høsten 2013, og at 
fylkeseldrerådet som høringsinstans, blir holdt orientert om planarbeidet før planen 
blir ferdig utarbeidet.

ANDRE AKTUELLE EMNER FOR ARBEID I ELDRERÅDENE

Eldrerådenes oppgave er i henhold til loven å ivareta de eldres interesser på alle plan på en 
best mulig måte. Det er viktig at eldrerådene kommer tidlig inn i planarbeid som rådet etter 
loven har uttalerett til. Det er ofte for sent å komme med innspill når et ferdig utarbeidet 
planforslag ligger på bordet.

Hensikten med handlingsplanen er som nevnt innledningsvis bl.a. å gi inspirasjon til emner 
som rådene kan arbeide med i sin kommune. I tillegg til de tema som er omtalt foran, vil en 
stikkordsmessig nevne en del emner som kan være aktuelle for eldrerådene å gripe fatt i:

Nettverksbygging blant eldre
Sykdom, rolletap eller tap av ektefelle er relativt vanlige problemstillinger blant eldre, og 
noen har lett for å isolere seg og mangler sosial kontakt. En måte å komme ut av en slik 
isolasjon på er å bli medlem av et nettverk for å skape sosial kontakt med andre mennesker.  
Men for å skape slike lokale nettverk er det ofte nødvendig at noen tar initiativ.

Her kan eldrerådene ha en oppgave, ikke nødvendigvis til sjøl å stå for etableringen av slike 
nettverk, men som initiativtaker overfor pensjonistforeninger og lignende. F.eks. vil en mer 
aktiv bruk av folkebibliotekene i slik sammenheng være et godt alternativ.

Side 48



33

Dataopplæring
Det å kunne nyttiggjøre seg en datamaskin kan, for dem som behersker det, være både nyttig, 
interessant og morsomt.  Imidlertid har bare et fåtall i dagens eldregenerasjon erfaring nok til 
å nyttiggjøre seg dette mediet, selv om de grunnleggende kunnskaper for å kunne bruke 
dagens datamaskiner ikke krever all verden av opplæring. Det er fullt mulig også i eldre år å 
kunne lære seg å bruke en datamaskin godt nok til å få stor glede av den både til kontakt med 
andre, til å lese lokale aviser eller aviser fra andre deler av landet/verden. Det er også lett å 
holde kontakt med slekt og venner via en datamaskin.

Eldrerådene bør ta initiativ til å få satt i gang kurs i dataopplæring for eldre. Ideer om 
dataopplæring for eldre kan finnes på: www.seniornett.no . Organisasjonen holder også kurs 
for eldre i bruk av data

Opplæring i bruk av mobiltelefon
Mobiltelefonen er et hjelpemiddel som har kommet for fullt i de senere år. Mange eldre har 
problemer med å gjøre seg nytte av dette hjelpemidlet fordi dagens telefoner har enormt 
mange funksjoner som det kreves god innsikt i for å bruke.  Spesielt for dem med vegring mot 
innfløkte tekniske bruksanvisninger kan det være et problem å ta i bruk de mange funksjonene 
som finnes.  

En behøver nødvendigvis ikke å bruke alle de mulighetene som moderne mobiltelefoner har. 
Alle mobiltelefoner kan brukes til det telefonen opprinnelig var beregnet for – nemlig å ringe 
og å motta inngående samtaler. Det finnes tilleggsutstyr i form av ”gammeldagse telefonrør” 
som kan kobles til mobiltelefonen, slik at den nærmest kan brukes som i gamle dager. Dersom 
en avstår fra å bruke alle de innviklede funksjonene som fins i dagens mobiltelefoner, kan alle 
lære seg til å bruke en mobiltelefon til det som er det grunnleggende med en telefon – nemlig 
det å ringe og å ta i mot samtaler. I tillegg bør alle lære seg å sende og motta meldinger. 

Enkelte steder har det vært holdt kurs for eldre om bruk av mobiltelefon, noe som har vært 
svært vellykket. Å holde et kurs eller gi en personlig innføring i bruk av mobiltelefon er 
relativt enkelt å få til – de aller fleste yngre som har mobiltelefon, vil ha mer enn nok 
kunnskaper til å lære opp eldre til å bruke telefonen til grunnleggende funksjoner. Dette er 
også et område som eldrerådene kan ta initiativ til. Erfaringsmessig er det mest 
hensiktsmessig at opplæringen skjer individuelt.  Mobiltelefonene er så forskjellige i bruk at 
opplæringen bør skje på den telefonen som vedkommende eldre disponerer. 

Kjøreopplæring for eldre 
Trafikkbildet, kjøremønsteret og bilene har kontinuerlig endret seg. Det å holde seg oppdatert 
om for eksempel kjøreregler i rundkjøringer og på veier med flere filer er ikke alltid like 
enkelt. Statens vegvesen har på sine internettsider referert til en undersøkelse gjort av 
Transportøkonomisk institutt som dokumenterer at risikoen for eldre for å bli utsatt for 
trafikkulykker er høyere enn for middelaldergruppene. Det er også dokumentert at 
oppfriskningskurs om trafikkregler kombinert med praktisk kjøretrening for eldre ga positive 
resultater. Flere kjøreskoler arrangerer kurs for eldre bilførere, og eldre bør oppmuntres til å ta 
slik tilleggsopplæring. Slike kurs vil, i tillegg til kjøreopplæring, også gi mulighet for at det 
skapes kontakt med andre mennesker, noe som det i mange sammenhenger påpekes 
betydningen av.  

Eldrerådene bør ta opp dette som tema og finne fram til hensiktsmessige lokale løsninger for 
oppfriskningskurs for eldre.
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Geografisk avgrenset førerkort?
I dag er det slik at dersom du har førerkort for bil, så gjelder retten til å føre bil overalt i 
verden.  Det stilles imidlertid helt andre krav til kjøreferdighet for bilkjøring på motorvei eller 
i byer med stor trafikk, enn det å kjøre noen kilometer fra hjemmet til nærbutikken på veier 
som en kjenner ut og inn, og med svært lite trafikk. Under arbeidet med denne planen har det 
blitt satt fram forslag om det kan være mulig å utstede et geografisk begrenset førerkort for 
kjøring i nærområdet. Gjerne etter ferdighetsprøve med bilsakkyndig eller kjørelærer.

Dette er en ny idé som fylkeseldrerådet vil ta opp med myndighetene på dette området på en 
hensiktsmessig måte. 

Kurs i forberedelse til pensjonsalderen.
I regi av Senter for seniorpolitikk er det utarbeidet et kursopplegg for kommende pensjonister. 
Slike kurs er et bidrag for å få folk til å innrette seg og innstille seg til kommende 
pensjonisttilværelse og skal gi tips om hvordan en skal innrette seg som pensjonist på mange 
områder. Hensikten er å lette overgangen til pensjonisttilværelsen på flere praktiske områder 
og å bidra til å gjøre pensjonisttilværelsen innholdsrik og meningsfylt. Eldrerådene bør 
oppmuntre både kommunen som arbeidsgiver og næringslivet ellers til å arrangere slike kurs 
for blivende pensjonister. Eldrerådene bør kunne påta seg å arrangere slike kurs lokalt. 

AVSLUTNING – HVORDAN KOMME I GANG MED AKTIVITETER?

Forslag som fremmes, fører ikke uten videre til at forslagene blir gjennomført i praktisk 
handling. Det gjør heller ikke vedtak i eldrerådene. Den største utfordringen er å følge opp 
forslag i etterkant og å gjøre det en kan for at anbefalte forslag faktisk blir gjennomført. 
Hvordan dette skal skje, vil avhenge av mange forhold, ikke minst spiller kostnader en 
betydelig rolle. 

Men det er ikke tvil om at et aktivt eldreråd og gode argumenter overfor beslutningstakere er 
svært viktig for et godt resultat. Fylkeseldrerådet vil anbefale at eldrerådet en gang pr år tar 
for seg handlingsplanen og de vedtak som rådet har truffet i løpet av året.  Bl.a. med sikte på å 
følge opp hva som har skjedd, både i forhold til denne planen, men ikke minst i forhold til de 
tiltak og anbefalinger som rådet har fattet beslutning om i løpet av året.  

Fylkeseldrerådet håper at denne handlingsplanen kan være til hjelp for de kommunale 
eldrerådene i det viktige arbeidet til de eldres beste.  I tråd med det som var, og fortsatt er,
hensikten med at opprettingen av eldreråd ble lovbestemt. 

Lykke til! 

Fylkeseldrerådet i Troms, høsten 2013.

Oddmund Soleng Aud Fyhn            Inge Hyld
(deltok i arbeidet inntil sin død i august 2013)

Karin Næsvold Anne Vik Henry Høgmo

Ragnvald Myrvang

Revidering er ført i pennen av pensjonist Asbjørn Vassnes.
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFylkkamänni

Tromsø, 2. mai 2014
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Til
Ordfører og rådmann
Tromskommunene

Som nevnt under studiereisen i Skottland vil vi før sommerferien avholde et orienteringsmøte
om prosessen med kommunestrukturreformen.

Møtetid : 18. juni 2014 fra kl 10.00 til kl 14.30
Sted	: Nyoppusset møterom SENJA, Fylkesmannen

(Fylkesbygget)

På det tidspunktet vil vi være kjent med både regjeringens proposisjon, og Stortingets flertall
for reformen og prosessen.

Departementsråd Eivind Dale i KMD vil innlede med helt oppdatert informasjon ettersom
Stortinget samme dag behandler saken. I tillegg vil andre foredragsholdere bidra med
informasjon og fakta.

Fylkesmannen er tiltenkt en pådriverrolle i prosessen, og jeg ser det som hensiktsmessig at vi
i Troms tidlig blir enige om fremdrift og samarbeidsfonner. Jeg legger ikke opp til at vi skal
tegne nye kommunekart på dette møtet, men derimot drøfte prosessen og hvilke arenaer vi må
etablere for på en tillitsfull og konstruktiv måte oppfylle Stortingets målsettinger. For uansett
regjeringens og Stortingets ambisjoner om ny kommunestruktur må vi i Troms finne frem til
praktiske løsninger og organisering. I tillegg er jeg av den mening at jo mer vi selv tar ansvar
i prosessen, desto mer kan vi påvirke det endelige kommunekartet i vårt fylke.

Jeg vil så sterkt jeg kan anmode om at både politisk og administrativ ledelse deltar. Om
Ordføreren vil ha med en politiker fra kommunestyret er det helt i orden for oss.

Grete Didriksen fmtrgmdgfylkesrnannen.notar imot påmeldinger på e-post eller
telefon 930 52 042.

Stonnete-Kornmunereform-180614

Vennh

Svein Ludvigsen

Fylkeshuset, Strandvegen 13

Postboks 6105, 9291 Tromsø
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Naturvernforbundet
i Troms

Naturvernforbundet

100år'

Til OED via NVE
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Tromsø, 21.3.2014

Klage — Maurneset vindkraftverk i Nordreisa kommune
Naturvernforbundet i Troms viser til Norges vassdrags- og energidirektorat(NVE)s konsesjon til
Vindkraft Nord AS datert 14.2.2014 for bygging og drift av Maurneset vindkraftverk i Nordreisa
kommune. Naturvernforbundet Troms viser til vår klage på vedtaket til Olje- og Energidepartementet i
brev datert 17. dm og avtale om utsatt frist til 27. ds..for å gi nærmere begrunnelse.

Vi viser videre til høringsuttalelser fra FNF Troms samt Naturvernforbundets lokallag i Nordreisa av
18.2.2012. Av kapasitetsmessige grunner lot fylkeslaget være å sende uttalelse den gang.

Fram til konsesjonsvedtaket forelå, har Naturvernforbundet i Troms vurdert sannsynligheta for
at NVE ville gi søkeren konsesjon som marginal. Dette fordi prosjektet ville gi en meget
begrensa kraftproduksjon samtidig som anlegget ville medføre store inngrep for natur og landskap.
Det aktuelle prosjektet gir store inngrep og liten effekt, dvs, står vi overfor et negativt miljøregnskap
og særs dårlig samfunnsøkonomi. Om det er behov for mer energi, så må energieffektiviserende tiltak
få førsteprioritet, deretter kan de minst konfliktfylte områdene vurderes.

Dette mener vi er hovedspørsmålet i saka, og den vurderinga er et viktig ansvar for et
forvaltningsorgan som NVE å ivareta på en måte som skal kunne etterprøves.

Naturvernforbundet i Troms er forundret over NVEs beslutning og kan ikke se at NVE har
dokumentert stabil kraftproduksjon av et omfang som kan forsvare den store forringelsen dette
inngrepet vil påføre Reisafjorden, et internasjonalt attraktivt reisemål og landskap med nasjonal
symbolverdi.

Til tross for at NVE har gjort korrekte og viktige verdivurderinger, har saka som helhet store faglige
mangler, spesielt i den konkluderende delen. Dårlig kunnskapsgrurmlag strider mot krav i
Naturmangfoldlovens § 8 om et godt og helhetlig kunnskapsgrunnlag. Dersom § 8 ikke innfris skal
Føre-var-prinsippet (§ 9) følges. Tiltak for å avbøte skader som følge av inngrepene lar seg neppe
gjennomføre. Vi opplever at NVEs vedtak i saka står i motstrid til mange faglige vurderinger NVE
selv gjør om områdets verdier.

Naturvernforbundet i Troms ber NVE om å revurdere konsesjonssøknaden og viser til
begrunnelse ne nedenfor som gjelder de fakta og vurderinger som mangler eller er mangelfulle.

Nasjonalt symbollandskap - Landskapets karakter og verdi
NVE skriver at vindturbinene vil være godt synlige fra store deler av Reisafjorden og høyereliggende
områder, samt at anlegget vil kunne oppleves som et dominerende landskapselement. Samlet er
virkninger for landskap vurderert av NVE til å være middels/stor negativ.

Naturvernforbundet i Troms mener konsekvensen av en utbygging av veier, anlegg og vindturbiner på
Maurneset, midt i Reisabassenget, er svært negativ. Også Fylkesmannen i Troms trekker frem de store

Adresse: Postboks 924, 9251 Tromso -
E-post rorns@natervernforbundet.no - Internett: www.naturvernforbundet.no/troms
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natur- og kulturverdiene som ligger i dette landskapet. Det planlagte inngrepet vil endre landskapets
karakter dramatisk.

Naturvernforbundet vil understreke landskapets storhet og høye verdi:
Maurneset er et framskutt nes mellom Kågen og Kvænangstindene, og er et element i det
internasjonalt kjente kystalpine landskapet rundt Lyngen der vakker natur med fjorder, fjell, framskutte
nes og små øyer er viktig for merkevare for reiselivet.

Maurneset er et visuelt knutepunkt i et konglomerat av fjorder og sund, og ses tydelig fra en rekke
populære topper og punkter i fjordlandskapet (reisemål for nordlysfotografering, toppturer, havfiske,
sjø og seil, mm.) Maurneset har betydning og er en viktig del i et stort og spektakulært landskap.

Det er i liten grad gjort visualiseringer for området. I landskapsrapporten ligger det kun ved et par
bilder med variabel kvalitet og tatt i disig vær. Det mangler visualisering av landskapet og hele
anlegget som sådant, med veier og alle inngrep inkludert.

Naturvernforbundet i Troms registrerer at NVE avviser å gjennomfore en landskapsanalyse av
storskala-landskapet som Maurneset og Reisabassenget er en del av. Landskap er generelt et
dårlig dokumentert tema, og visualiseringer av de spesielle verdiene mangler. Vi kan ikke se at
temaet er tilstrekkelig vurdert og dokumentert i beslutningsgrunnlag.

Internasjonale forpliktelser
I begrunnelsen for vedtaket nevnes de mål Norge har for produksjon av fornybar energi, men ikke de
mål og forpliktelser vi har for å bevare natur. NVE har ikke gjort vurderinger i forhold til
Bernkonvensjonen, Bonn-konvensjonen, den europeiske landskapskonvensjonen, RAMSAR-
konvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold.

Man burde også nevne de nasjonale mål vi har for bevaring av natur (INON er nevnt), herunder også
satsning på naturbasert turisme. Det er heller ikke nevnt hvor langt Norge har kommet med de ulike
målene. Det vi vet er at naturen er utsatt for et stadig større press, samtidig som Norge og Sverige
stadig tildeler flere konsesjoner for å oppnå de mål vi har om å produsere fornybar energi.

Landskapet Stor-Lyngen
I Nordreisa får Reisadalen mye oppmerksomhet, ofte på bekostning av verdiene i det kystalpine
landskapet. Landskapet rundt Maurneset er storslått med alpine fjell og vakre florder og sund. Stor-
Lyngen er et klassisk nasjonalt og helhetlig symbollandskap: Øyene Uløya, Kågen og Skjervøy utgjør
sammen med Store Kågtinden, Kvænangstindene, Lyngen og Kvænangsfjorden et landskap med stor
verdi regionalt som nasjonalt.

Vindturbinene på Maurneset vil bli svært påtrengende i dette landskapet. Turbinene vil sammen med
nye veier og kraftlinjer føre til omfattende endringer i kystlandskapet, et landskap Norge har forpliktet
seg til å ta vare på gjennom den europeiske landskapskonvensjonen.

Selve Maurneset er viktig lavterskel område i et ellers alpint terreng, og å bevare dette inngrepsfritt er
viktig for det totale landskapet. Naturskjønne omgivelser og landskap er ikke bare viktig i et
friluftsperspektiv, men er essensielt for utvikling innen reiselivsnæringa. Naturskjønne omgivelser og
opplevelsen av urørt natur og landskap er av de viktigste produktene for turistnæringa i området.

Vindkraftverket på Maurneset er et lite prosjekt med store inngrep og konsekvenser i et
eksponert og verdifullt landskap. Det er derfor et stort behov for grundigere kartlegging og
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verdivurdering av det storskalalandskapet som dette prosjektet er en del av. Disse verdiene er
ikke beskrevet i delutredningene og heller ikke av NVE.

INON og LNF
Tap av INON og et økende press på inngrepsfrie områder er i strid med nasjonal arealpolitikk, hvor det
i flere stortingsmeldinger de senere årene er uttrykt at inngrepsfrie naturområder i størst mulig grad
bevares for framtida. I Stortingsproposisjon 1 S (2009-2010) fra Miljøverndepartementet, er INON et
eget arbeidsmål som går ut på "å sikre at gjenværende naturområder med urørt preg blir tatt vare på".

Inngrepsfri natur i Nord-Norge særlig utsatt, noe som gir forvaltningsmyndighetene et særskilt ansvar
for å ta godt vare på de gjenværende urørte områder i Troms.

Hele planområdet på Maurneset ligger i dag innenfor inngrepsfri sone 2 (1-3 km til tyngre, tekniske
inngrep) og inngrepsfri sone 1 (3-5 km til tyngre, tekniske inngrep). Ved utbygging vil Maurneset
miste alt av inngrepsfrie områder.

Maurneset er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område prioritert friluftsformål. Vi vil
presisere de nasjonale forventninger om at offentlige myndigheter skal bidra til å hindre
nedbygging av verdifulle LNF-områder. Dette gjelder også for NVE som offentlig
forvaltningsorgan.

Om NVEs vurderinger vedr. faktiske og opplevde verdier
Området var gitt lav verdi i søknaden og delutredningen, og områdets verdi som urørt framstiltes som
å være av marginal verdi.
I INON-beregninga er det ikke tatt hensyn til sjøområdet!
Det er behov for en uavhengig og grundig kartlegging og verdivurdering av storskalalandskapene
Tromsø-Ullsfjord-Lyngen som dette prosjektet vil berøre.
Beslutningsgrunnlaget vedr. landskap- og friluftsverdier har ikke faglig kvalitet.

Naturvernforbundet i Troms kan ikke se at NVE i sitt vedtak har gjort en konkret vurdering
eller ivaretatt denne forpliktelsen.

Om NVEs dokumentasjon vedr. kraftverkets mulige betydning for klimaforliket
Både Norge og Troms har overskudd av kraft, og det er ingen "hastesak" å bygge ned mer av det som
er en den største mangelvaren i Norge og Europa i dag, nemlig urørt natur. Naturvernforbundet er
opptatt av en klimavennlig politikk som i større grad tar høyde for tiltak som energisparing- og
effektivisering. I den grad nye kraftprosjekter må bygges ut må det gjøres helhetlig og at de minst
konfliktfylte områdene vurderes på et solid kunnskapsgrunnlag og der man oppnår store gevinster.
Vindkraft er den mest arealkrevende formen for energiproduksjon, som dessuten gir ustabil kraft.

Utbygging i Maurnes-området er vurdert av NVE som samfunnsøkonomisk viktig og
prosjektøkonomisk interessant. Planen er å sette opp 5 -fem- vindturbiner som teoretisk vil kunne gi
30 Gwh/år. Sannsynligvis vil effekten være mindre grunnet for lite eller mye vind. Uansett, effekten i
forhold til størrelsen på inngrepene er marginal.

I Maurnes-tilfellet vil en utbygging gå ut over viktige miljømål, til tross for at det ikke er dokumentert
noe reelt behov for den nye potensielle krafta. Natur, landskap og friluftsliv vil bli forringet, og
merkevaren til en region både reiseliv, bolyst og de gode opplevelser for folk flest i naturen og
landskapet.
Maurneset vindkraftverk er et lite kraftprosjekt som vil gi helt ubetydelig effekt.
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Inngrepene med veger, linjer og turbiner vil gi store konsekvenser i et spesielt kystlandskap og område
uten store tekniske inngrep.
Ved eventuell utbygging vil Maurneset miste alt av inngrepsfri natur, og kraftverket vil dominere i et i
dag stadig mer attraktivt og populært natur reisemål
Sumvirkningene av de planlagte inngrepene er ikke vurdert.
Tiltak for å avbøte skader som følge av inngrepene lar seg neppe gjennomføre.

Naturvernforbundet i Troms kan ikke se at NVE har dokumentert behovet for dette inngrepet
utover en generell henvisning til ønsket om å bygge mer kraft. Dette er ikke en metode å
begrunne beslutninger vedrørende irreversible inngrep på i et kompetansesamfunn.
NVE har ikke dokumentert at samfunnsnytten av det planlagte inngrepet på Maurneset.

Sumvirkninger
Utbyggingspresset i Troms er stort og tempoet høyt, og utbygging er prega av en usammenhengende
bit-for-bit gjennomføring, etter "først til mølla" prinsippet, der verdifulle områder for natur, friluftsliv,
kultur, reindrift og biologisk mangfold går tapt. Vj ser at beslutningene svært ofte blir gjort på
mangelfullt grunnlag hva gjelder verdier av natur, landskap og friluftsområder. Dette berører regionens
omdømme, samt vesentlige kvaliteter for trivsel og bolyst for mange.

I tillegg til søknaden om Maurneset vindkraftverk, har NVE vurdert mange søknader om småkraftverk
i Stor-Lyngen landskapet. Vind- og vannkraftutbygging må sees på i en helhetlig vurdering, også sett i
sammenheng med resten av Troms der det per i dag allerede er gitt ca. 70 konsesjoner til vannkraft, og
knapt en håndfull så langt er avslått.

Sumvirkningene av inngrepene av alle disse utbygningene må vurderes nøye. Dette kan vi ikke
se er lagt fram eller gjort av NVE.

Medvirkning og informasjon
FNF Troms har etterlyst bedre informasjon i forhold til det offentlige møte som ble holdt i regi av
NVE om prosjektet, 13. 12.2011 i rådhuset i Nordreisa. FNF Troms var selv i direkte dialog med NVE
før dette møte da NVE ble invitert på et seminar, også 13. desember, om utfordringene
fornybarsatsingen i Troms gir for natur, friluftsliv og reiseliv i fylket. FNF Troms ble ikke informert
om det offentlige møtet og fant selv ut, kun et par dager før møtet i Nordreisa at dette skulle finne sted.
Dette var nok utilsiktet fra NVEs side, men mangelfull informasjon overfor de slike saker gjelder, er et
problem. Med de mange saker som er i Troms, må NVE sikre partene forutsigbarhet og reelle
muligheter for medvirkning.

Vi vil understreke at landskapene dette prosjektet gjelder, angår langt fiere enn de som bor i
kommunen anlegget skal lokaliseres i.

I dette tilfellet ble frivillige på regionnivå hindra i medvirkning i en viktig fase i prosessen. Dette
medførte f. eks. at muligheten for dialog mellom Nordreisa kommune og natur- og
miljøorganisasjonene gikk tapt. Slikt er meget uheldig. NVE må for framtida sikre bedre rutiner
slik at fiest mulig skal ha mulighet til å få informasjon og å påvirke.

Oppsummering
I Naturvernforbundet Troms slutter vi oss til FNF Troms sin konklusjon:
«FNF Troms konkluderer med at de positive ringvirkningene hva gjelder sysselsetting og økonomi er
forsvinnende små. Det samme gjelder prosjektets bidrag til å oppfylle Norges målsetninger knyttet til
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EUs fornybardirektiv, et mål som allerede snart er oppfylt. Da det også per i dag ikke kan påvises at
den nye fornybare energien faktisk erstatter fossil energi, er etter hva FNF Troms kan se,
samfunnsnytten av prosjektet minimal. De negative konsekvensene av prosjektet er derimot store.
Dette gjelder særlig forringelsen av det særegne landskapet i Reisabassenget og omegn, samt av de
verdifulle og svært viktige områdene som ligger på og rundt Maurneset. INON vil gå tapt, reindrifta
og havørn vil få utfordringer og Maurneset vil påføres irreversible inngrep. FNF Troms konkluderer
med at energiproduksjonen og samfunnsnytten av Maurneset vindkraftverk ikke står i forhold til de
negative konsekvenser det påfører allmenheten, naturmangfold, landskap, friluftsliv m.m. Vår klare
anbefaling til OED er å trekke konsesjonen til Maurneset vindkraftverk».

Naturvernforbundet i Troms ber NVE om å revurdere de tema i beslutningsgrunnlaget
vedrørende fakta og vurderinger som vi påpeker er mangelfulle, og omgjøre sitt vedtak om
konsesjon.

Vennlighilsen

For
Naturvernforbundet Troms

Ragnhild Sandøy

Kopi:
Miljedirektoratet
Fylkesmarmen i Troms
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune
FRIFO
Naturvernforbundet
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Naturvernforbundet
i Troms

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep.
0033 Oslo

Klage på konsesjonsvedtak gitt Maurneset vindkraftverk

Vi viser til konsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat 14.2.2014 til
Vindkraft Nord AS for bygging og drift av vindkraftverk på Maurneset i Reisafjorden i
Nordreisa kommune. I samarbeid med lokallaget påklager Naturvernforbundet i Troms
med dette konsesjonsvedtaket for Maurneset vindkraftverk.

Naturvernforbundet og FNF Troms har etter avtale med NVE fått utsatt frist for å
ferdigstille begrunnelsen for klagen til 27. mars. Begrunnelsen vil bli sendt så snart den
er ferdigstilt.

Tromsø og Storslett, 18.3.2014

Med vennlig hilsen

Ragnhild Sandøy Geir Tomasjord
Troms fylkeslag Nordreisa lokallag

Kopi:
Fylkesmannen i Troms
Troms fylkeskommune
Nordreisa kommune
Sametinget
Naturvernforbundet

Adresse: Postboks 924, 9251 Tromsø -
E-post: troms©naturvernforbundet,no - Internett: www.naturvernforbundet.no/trorns

Naturvernforbundet

NORDREISAKOMMUNE 100år

.18 MAR7014

SAKSNR.

OPENR
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ve:11 VINDKRAFT NORD

Vindkraft Nord As
Boks 726,
9487 Harstad

Orientering til berørte grunneiere og rettighetshavere

Konsesion til Maurneset Vindpark —fra NVE.

NVE har gitt tillatelse til bygging av vindkraftverk på Maurneset i Nordreisa, med inn til 10 MW

installasjon. Tiltakshaver er Vindkraft Nord AS og Ymber AS. Maurneset vindkraftverk skal

etableres med 3-5 turbiner og levere 27 - 29 GWh i året - tilsvarende forbruket til 1400 husstander.

NVE gir også tillatelse til å bygge og drive en 22 kV kraftledning fra området til Hamneidet

transformatorstasjon. NVE setter betingelser for motorisert ferdsel og å legge anleggsarbeid

utenom brunstperioden for rein.

Fylkesmannen i Troms har levert innsigelse til planene. Fylkesmannen mener samfunnsverdien av

anlegget er liten i forhold til de negative virkningene på naturmangfold, landskap og friluftsliv.

NVE viser til politiske mål om økt satsing på fornybar energi, og legger til grunn at det er gode

vindforhold i området. Innsigelsen fra fylkesmannen innebærer at saken skal oversendes —og

sluttbehandles i Olje og Energidepartementet.

Partsinnsyn

Forvaltingslovens regler om partsinnsyn gir grunneier/rettighetshaver rett til å be om å få se sakens

dokumenter. Ved ønske om dokumentinnsyn, tak kontakt med saksbehandler i NVE, - eller send

epost til; innsyngnve.no. Sakens dokumenter finnes på NVE's hjemmeside;

www.nve.no/vindkraft.

Klage

Vedtaket kan påklages til Olje- og Energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt

underretningen kom frem eller klageren fikk, eller burde ha skaffet seg, kjennskap til vedtaket jfr.

Forvaltningsloven, kap VI. Parter (grunneiere, rettighetshaver og konsesjonssøker) og andre med

rettslig klageinteresse (andre - med spesielt nær rettslig, økonomisk eller faktisk tiknytning til

saken —og organisasjoner som representerer berørte interesser), har rett til å påklage vedtaket.

En klage skal være skriftlig, stiles til Olje —og Energidepartementet og sendes til NVE. Den bør

inneholde en begrunnelse ou opplysninger som gjøre det mulig for NVE å avgjøre om klageren har

klagerett. Etter forvaltningsloven skal NVE vurdere klagene og forberede saken før den sendes til

Olje —og Energidepartementet. NVE foretrekker at klager sendes til sentral e-postadresse;

nve@nve.no.
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Ved spørsmål eller behov for nærmere opplysninger; ta kontakt med saksbehandler i NVE, Hilde

Aass; hiaa@nve.no, eller tlf 22 95 98 85.

Vindkraft Nord kan kontaktes v daglig leder Geir Skoglund, 452 03714.

Ymber kan kontaktes, v prosjektleder Lars Eirik Høgbakk, 907 37728.

Harstad, Sørkjosen, 19. februar 2014

Geir Skoglund Lars Eirik Høbakk,

Sign prosjektleder

Daglig leder Ymber AS

V indkraft Nord AS
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Nordreisa Kommune
Postboks 174

9156 STORSLETT

Att. okonomiansvarlig

Kontoutskrift2013
Klp
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Oslo26.05.2014

Kontoutskrifter for 2013
Vedlagtfølger kontoutskrifter som viser deresandel i hverpensjonsordningdere har i KLP.

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven. I tillegg til status ved
årets slutt viser kontoutskriftene ogsa bevegelsene gjennom året.

Hensikt med kontoutskriftene:

Gi oversikt over deres pensjonsforhold i KLP for siste regnskapsår
Være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering

Vise hva KLPs resultat betyr for dere som kunde

I denne forsendelsen får dere:

1. Kontoutskrift for hver av de pensjonsordninger (hvert kundeforhold) dere har i KLP.

2 Ordliste med begrepsforklaringer (ligger sist).

2013 - et godt år for KLP
God avkastning, og rekordstor tilflytting av nye kunder i 2014 var resultatet ved utgangen av 2013. Verdijustert avkastning

for 2013 ble på 6,7 %,og ligger for 5. år på rad over avkastningen for de øvrige forsikringsselskapene som til nå har
konkurrert i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Den gode avkastningen har muliggjort at KLP kunne fullføre Finans-
tilsynets krav til økt oppreservering for lengre levetid (K2013), og i tillegg tilbakeføre overskudd til kundene for 2013. Årets

resultat gir grunnlag for å tilbakeføre 5,9 milliarder kroner til kundenes premiefond, samtidig som det er satt av 4,5
milliarder kroner til fullføring av oppreservering av premiereservene for lengre levetid.

Retningslinjer for oppreservering av premiereservene for lengre levetid ble gitt av Finanstilsynet i april i år. Retningslinjene
innebærer at hver kundes oppreservering skal finansieres gjennom overskuddet til den enkelte kunde. Pa grunn av ulik
sammensetning i bestanden vil behovet for oppreservering variere mellom kundene. Det er også forskjeller mellom kundene i

hvor mye som har vært avsatt for oppreservering for lengre levetid fra tidligere. Dette medfører at overskudd som kan

tilbakeføres den enkelte kundes premiefond for 2013 vil variere, og kan for noen bli 0. KLPs bruk av risikoutjevningsfond
sikrer imidlertid at alle kundene er fullt oppreservert for lengre levetid ved inngangen til 2014.

I Pensjonsordningen for sykepleiere og i Pensjonsordningen for sykehusleger har det fra tidligere vært fullt oppreservert for
lengre levetid. For disse tilbakeføres således alt overskudd til premiefond.

Reguleringspremien skal dekke behovet for økte avsetninger som følge av oppregulering av pensjonsrettighetene etter lønns-

og trygdeoppgjør hvert år. Den faktiske rapporterte lønnsveksten for 2013 har imidlertid vist seg å være en god del høyere

enn det som lå til grunn for vår å-kontofakturering av reguleringspremien i september 2013. Dette medfører behov for

etterinnkreving av reguleringspremie for 2013 i alle pensjonsordningene i KLP,bortsett fra i Pensjonsordningen for

sykepleiere og i Pensjonsordningen for sykehusleger.

Ta gjerne kontakt med deres kunde- og salgsleder hos oss hvis dere har spørsmål til kontoutskriftene.

Med vennlig hilsen

Kommunal Landspensjonskasse
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Fellesordningenfor kommunerogbedrifter Klp
Kontoutskriftfor 2013

Forsikringstakernr.:
Avtalenr:

TOTALEMIDLER31.12.2013

01942 001
0000 000 1510

Premiereserveper 31.12.2013 307 448 042
Saldopremiefondper 31.12.2013 295 051
Beregnetandelpremiereservefor oppreserveringlengrelevetidper 31.12.2013 16 784 759
Tilleggsavsetningerper 31.12.2013 13 536 260
Beregnetbetingetandelavselskapetskursreserveper 31.122013 11 733 238
Andelavoppsamletegenkapitaltilskudd 8 563 766

RESULTATOVERSIKT




Avkastning




Bokførtavkastning




6,0 %

Premiereserve




Tilførtgrunnlagsrentegjennomaret 9 137 688

Renteoverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond




0
Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger




0
Renteoverskuddtilførtpremiereserveforoppreserveringlengrelevetid 8 926 611

Premiefond




Garantertrentepapremiefond 27 680

Overskuddpa premiefond 38 752

Premiereserve for oppreservering lengre levetid




Garantertrentepa premiereserveforoppreserveringlengrelevetid 183 900

Sum 18 314 631

Risiko




Risikooverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond




0
Risikooverskuddtilførtpremiereserveforoppreserveringlengrelevetid 227 546

Forholdsmessigandelavrisikooverskuddtilførtrisikoutjevningsfond 28 562

Sum 256 108

Tilførtfra risikoutjevningsfondtilpremiereserveforoppreserveringlengrelevetid 105 726

Bokførtavkastningegenkapital 5,7 %

Avkastningegenkapitaltilskuddtilførtpremiefond
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PREMIERESERVE

Premiereserve per 01.01.2013

Forsikringstekniskpremie

286 288

11 942

830

027

Omkostninger -563 088

Tilførtgrunnlagsrente gjennom aret 9 137 688

Risikopremie -2 473 910

Endringer i premiereserve pga. døduførhet m.m. 8 100 499

Utbetalte pensjoner i løpet av aret -15 714 656
Herav:




Alderspensjon -10 582 300
Uførepensjon -4 290 776
Ektefellepensjon -663 988

Barnepensjon -177 592

Forbrukt administrasjonsreserve -528 216

Overførtepremiereserver gjennom året 11 258 868

Premiereserve per 31 12.2013 307 448 042

Den beregnede andel av premiereserve er betingetav at forfaltepremier er betalt.




BEREGNETANDELPREMIERESERVEFOROPPRESERVERINGLENGRELEVETID




Beregnet andel premiereserve for oppreserveringlengre levetidper 01.01.2013 7 340 977

Overførtpremiereserve for oppreservering lengre levetid




0

Garantert rente pa premiereserve for oppreserveringlengre levetid 183 900

Renteoverskuddtilførtpremiereserve for oppreserveringlengre levetid 8 926 611

Risikooverskuddtilførtpremiereserve for oppreserveringlengre levetid 227 546

Tilførtfra risikoutjevningsfondtil premiereserve for oppreservering lengre levetid 105 726

Beregnetandel premiereserve for oppreserveringlengre levetidper 31.12.2013 16 784 759

Samlet effekt etter K2015 per 01012014 kr 16 784 759.




PREMIEFOND




Premiefondper 01.01.2013 2 684 942

Innbetalinger og overføringer til premiefond i løpet av aret




0

Garantert rente på premiefond 27 680

Overskuddpå premiefond 38 752

Uttak fra premiefond i løpet av året -2 684 941

Risikooverskuddtilførtarbeidsgivers premiefond




0

Renteoverskuddtilført arbeidsgiverspremiefond




0

Avkastning egenkapitaltilskudd




0

AvregningAFP 62-64 225 133

Avregningtidligpensjon 3 486

Saldopremiefond per 31.12.2013 295 051
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TILLEGGSBELASTNINGAVREGNINGUTJEVNINGSFELLESSKAP




Avregninglønns- og G-regulering 1 621 122

Omregninggjennomsnittspremie




237 642

TILLEGGSAVSETNINGER




Tilleggsaysetningerper 01.01.2013 13 536 260

Renteoverskuddtilført tilleggsaysetninger




0

Tilleggsaysetningerper 31.12.2013 13 536 260

KURSRESERVE




Beregnet flytteverdiav selskapetskursreserve per 31.12.2013 5 222 161

Beregnetbetingetandel av selskapetskursreserve per 31.12.2013 11 733 238

TILLEGGSINFORNIASJON





Samletpremiegrunnlagper 31.12.2013 153 167 531

Belastetpremie 26 362 196

Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert




394 847

Administrasjonstillegg- finansrelatert




168 317

Administrasjonsreservepremie




240 135

Rentegarantipremie




409 614

Reguleringspremie 8 386 919

Samlettilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser 4 625 432

Forfaltepremier, tilskuddm.m. som ikke er betaltper 31.12.2013




0

Samletrisikoutlevningsfondi Fellesordingenfor kommuner ogbedrifter varper 51.12.2013
kr 84 704 910. Detteutgjorde0,06 %av bruttopremiereserve.





EGENKAPITALTILSKUDD





Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd 8 563 766

Avkastningegenkapitaltilskudd
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Pensjonsordningenfor sykepleiere Klp
Kontoutskriftfor 2013

Forsikringstakernr.:
Avtalenr:

TOTALEMIDLER31.12.2013

01942 001
0000 000 1509

Premiereserve per 31.12.2013 59 883 761

Saldopremiefondper 31.12.2013 2 975 815

Tilleggsavsetningerper 31.12.2013 3 312 867

Beregnetbetinget andel av selskapetskursreserve per 31.12.2013 2 365 143

Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd 1 759 566

RESULTATOVERSIKT




Avkastning




Bokførtavkastning




7,3 %

Premiereserve




Tilførtgrunnlagsrente gjennom året 1 702 725

Renteoverskuddtilført arbeidsgiverspremiefond 2 871 108

Renteoverskuddtilført tilleggsavsetninger




0

Renteoverskuddtilførtpremiereserve for oppreservering lengre levetid




261 863

Premiefond




Garantert rente på premiefond




19 987

Overskuddpå premiefond




38 454

Premiereserve for oppreservering lengre levetid




Garantert rente på premiereserve for oppreserveringlengre levetid




136 103

Sum 5 030 240

Risiko




Risikooverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond




28 962

Risikooverskuddtilførtpremiereserve for oppreservering lengre levetid




0

Forholdsmessigandel av risikooverskuddtilført risikoutlevningsfond




38 570

Sum




67 532

Bokførtavkastning egenkapital




5,70/0

Avkastning egenkapitaltilskuddtilførtpremiefond




0
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PREMIERESERVE

Premiereserve per 01.01.2013 55 552 428

Tidligereavsatt premiereserve for oppreservering lengre levetid 0

Forsikringstekniskpremie 4 618 700

Omkostninger -106 332

Tilførtgrunnlagsrente gjennomåret 1 702 725

Risikopremie -646 955

Endringer i premiereserve pga. død uførhet m.m. 415 275

Utbetaltepensjoner i løpet av året -2 296 352
Herav:

Alderspensjon -1 947 611
Uførepensjon -300 244
Ektefellepensjon -48 497
Barnepensjon 0

Forbrukt administrasjonsreserve -81 020

Overførtepremiereserver gjennom aret 725 292

Premiereserve per 31 12.2013 59 883 761

Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfaltepremier er betalt.

Dethar ikke vært behov for oppreserveringi Pensjonsordningenfor sykepleiere.Derer det kun gjort
justeringer i det forsikringstekniske beregningsgrunnlaget,for å bringe det i trådmed risikobildetpå alle
omrader.

PREMIEFOND

Premiefondper 01.01.2013 1 251 239

Innbetalinger og overføringer til premiefond i løpet av året 0

Garantert rente på premiefond 19 987

Overskuddpå premiefond 38 454

Uttak fra premiefond i løpet av aret -1 251 238

Risikooverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond 28 962

Renteoverskuddtilført arbeidsgiverspremiefond 2 871 108

Avkastningegenkapitaltilskudd 0

AvregningAFP 62-64 17 304

Saldopremiefondper 31.12.2013 2 975 815

TILLEGGSAVSETNINGER

Tilleggsavsetningerper 01.01.2013 3 312 867

Renteoverskuddtilført tilleggsavsetninger 0

Tilleggsavsetningerper 31.12.2013 3 312 867
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KURSRESERVE




Beregnet flytteverdiav selskapetskursreserve per 31.12.2013 1 133 949

Beregnet betinget andel av selskapetskursreserve per 31.12.2013 2 365 143

TILLEGGSINFORMASION




Samletpremiegrunnlagper 31.12 2013 29 034 051

Belastetpremie 4 653 290

Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert




70 588

Administrasjonstillegg- finansrelatert




30 263

Administrasjonsreservepremie




50 434

Rentegarantipremie




67 022

Reguleringspremie 1 436 866

Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare ytelser




511 661

Forfaltepremier, tilskuddm.m. som ikke er betaltper 31 12.2013




0

Samlet risikoutjevningsfondi Pensjonsordningenfor sykepleiere varper 31.12.2013 kr 40 537 35'3.




Dette utgjorde0,06 5 av brutto premiereserve.





EGENKAPITALTILSKUDD





Andel av oppsamletegenkapitaltilskudd 1 759 566

Avkastning egenkapitaltilskudd




0
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Pensjonsordningenfor folkevalgte Klp
Kontoutskriftfor 2013

Forsikringstakernr.:
Avtalenr:

TOTALEMIDLER31.12.2013

Premiereserveper 31.12.2013

Saldopremiefondper 31.12.2013

Beregnetandelpremiereservefor oppreserveringlengrelevetidper 31.12.2013

Tilleggsavsetningerper 31.12.2013

Beregnetbetingetandelavselskapetskursreserveper 31.12.2013

Andelav oppsamletegenkapitaltilskudd

RESULTATOVERSIKT

Avkastning

Bokførtavkastning

Premiereserve

Tilførtgrunnlagsrentegjennomåret

Renteoverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond

Renteoverskuddtilførttilleggsavsetninger

Renteoverskuddtilførtpremiereservefor oppreserveringlengrelevetid

Premiefond

Garantertrentepå premiefond

Overskuddpå premiefond

Premiereserve for oppreservering lengre levetid

Garantertrentepå premiereserveforoppreserveringlengrelevetid

Sum

Risiko

Risikooverskuddtilførtarbeidsgiverspremiefond

Risikooverskuddtilførtpremiereserveforoppreserveringlengrelevetid

Forholdsmessigandelavrisikooverskuddtilførtrisikoutjevningsfond

Sum

Tilførtpremiefondfrapremiereservefor oppreserveringlengrelevetid

Bokførtavkastningegenkapital

Avkastningegenkapitaltilskuddtilførtpremiefond

01942 001
0000 000 1511

3 899 125

112 129

205 261

198 099

153 192

0

6,0 %

121 363

0

134 176

1 051

1 472

3 819

261 881

0

5 433

343

5 776

90 655

5,7 %

0

12581777_i47

eu.x_noc.c4-3031-336-6/9

B1

Side9

Side 68



PREMIERESERVE




Premiereserve per 01.01.2013 4 272 127

Forsikringstekniskpremie 229 236

Omkostninger -2 472

Tilførtgrunnlagsrente gjennom året 121 363

Risikopremie 49 041

Endringer i premiereserve pga. døduførhet m.m. -662 572

Utbetaltepensjoner i løpet av aret -159 066
Herav:




Alderspensjon -136 518
Uførepensjon




0
Ektefellepensjon -22 548
Barnepensjon




0

Forbrukt administrasjonsreserve -16 091

Overførtepremiereserver gjennom aret 67 559

Premiereserve per 31.12.2013 3 899 125

Den beregnede andel av premiereserve er betinget av at forfaltepremier er betalt.




BEREGNETANDELPREMIERESERVEFOROPPRESERVERINGLENGRELEVETID




Beregnetandel premiereserve for oppreserveringlengre levetidper 01.01.2013 152 488

Overførtpremiereserve for oppreservering lengre levetid




0

Garantert rente på premiereserve for oppreservering lengre levetid 3 819

Renteoverskuddtilført premiereserve for oppreservering lengre levetid 134 176

Risikooverskuddtilførtpremiereserve for oppreservering lengre levetid 5 433

Tilførtpremiefond fra premiereserve for oppreservering lengre levetid -90 655

Beregnetandel premiereserve for oppreserveringlengre levetidper 31.12.2013 205 261

Samlet effekt etter K2013 per 01.012014 kr 205' 261.




PREMIEFOND




Premiefondper 01.01.2013 67 534

Innbetalinger og overføringer til premiefond i løpet av året




0

Garantert rente på premiefond 1 051

Overskuddpa premiefond 1 472

Frigjorttilleggsavsetningtilført Premiefond 18 951

Uttak fra premiefond i løpet av året -67 534

Risikooverskuddtilførtarbeidsgivers premiefond




0

Renteoverskuddtilført arbeidsgiverspremiefond




0

Tilførtpremiefond fra premiereserve for oppreservering lengre levetid 90 655

Avkastningegenkapitaltilskudd




0

Saldo prerniefond per 31.'12.201'3 11--) 1-)0
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TILLEGGSBELASTNINGAVREGNINGUTJEVNINGSFELLESSKAP

Avregninglønns- ogG-regulering

Omregninggjennomsnittspremie

TILLEGGSAVSETNINGER




2 037

4 660

Tilleggsaysetningerper 01.01.2013




217 049

Frigjorttilleggsavsetningtilførtpremiefond




-18 951

Renteoverskuddtilførttilleggsaysetninger




0

Tilleggsavsetningerper 31.12.2013




198 099

KURSRESERVE




Beregnetflytteverdiav selskapetskursreserveper 31.12.2013




68 611

Beregnetbetingetandelavselskapetskursreserveper 31.12.2013




153 192

TILLEGGSINFORMASJON




Samletpremiegrunnlagper 31.12.2013




630 000

Belastetpremie




354 627

Administrasjonstillegg- forsikringsrelatert




1 730

Administrasjonstillegg- finansrelatert




742

Administrasjonsreservepremie




2 902

Rentegarantipremie




5 919

Reguleringspremie




160 434

Samlettilskuddogpremierforikke-forsikringsbareytelser




17 293

Forfaltepremier,tilskuddm.m.somikkeer betaltper 31.12.2013




0

Samletrisikoutjevningsfondi Pensjonsordningenfor folkevalgtevarper 51.12.2015 kr 1 059 577.




Detteutgjorde0,06 %av brutto premiereserve.




EGENKAPITALTILSKUDD




Andelavoppsamletegenkapitaltilskudd




0

Avkastningegenkapitaltilskudd




0
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Klp
Ordliste - for‘daringer til kontoutskriften

Administrasjonsreserve

Avsetning til fremtidige administrasjonskostnader knyttet til

forsikringsforpliktelsene.

Administrasjonsreservepremie

Den del av arets premie som avsettes til admintstrasjons-

reserve.

Administrasjonstillegg - finansrelatert

Den del av arets premie som - sammen med det som tas fra

administrasjonsreserven - henyttes til a dekke arets adminis-

trasjonskostnader til kapitalforvaltning.

Administrasjonstillegg - forsikringsrelatert

Den del av arets premie som - sammen med det som tas fra

administrasjonsreserven - benyttes til a dekke arets adminis-

trasjonskostnader til pensjons- og forsikringsforvaltning.

Andel av oppsamlet egenkapitaltilskudd

Eierandel av den egenkapitalen som er innhetalt til KLPav

kundene/eierne.

Avkastning egenkapitaltilskudd

Avkastning pa egenkapitaltilskuddet i KLPdet siste

regnskapsaret. Beløpet tilføres premiefondet.

Avregning AFP 62-64

Avregning av innhetalte tilskudd til AFP 62-64 for aret.

Gjelder kun de forsikringstakere som har utjevning AFP

62-64.

Avregning bruttogaranti

Avregning av innhetalte tilskudd for hruttogaranti for aret. For

2013 inneholder dette i hovedsak effekten av omregning og

etterhetaling av enkemannspensjoner som følge av at reglene

ble endret med tilhakevirkende kraft.

Avregning lønns- og G-regulering

Avregning av innhetalt reguleringspremie for aret.

Avregning tidligpensjon

Avregning av innhetalte tilskudd til tidligpensjon (85-arsregel

og AFP 65-66) for aret. Gjelder kun de forsikringstakere som

har utjevning av tidligpensjon.

Belastet premie

Summen av premier og tilskudd som er helastet forsik-

ringstaker i lopet av aret. Summen inneholder ogsa effekten

av avregninger som hle fakturert for aret.

Beregnet andel premiereserve for oppreservering lengre

levetid

Finanstilsynet fastsatte i mars 2013 nye minstekrav for

dødelighetsforutsetninger innenfor kollektiv tjenestepensjon

gjeldende fra 01.01.2014 (K2013). Kravene innebærer at

frem til full oppreservering er oppnadd, avsettes overskudd

til dette. I oppreserveringsperioden oppgir vi denne delen av

premiereserven separat. Det oppgitte heløp er en heregnet

andel av det totale avsatte helop for dette formalet i KLP.

Beregnet betinget andel av selskapets kursreserve

Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi.

Kursreservens størrelse endres gjennom aret som følge av

endring i markedsverdien pa finansielle omløpsmidler. Dette

er heregnet hetinget andel av kursreserven ved arsskiftet.

Ved endret valg av investering ved arsskiftet vil verdien

endres fra 01.01.

Beregnet flytteverdi av selskapets kursreserve

Kursreserve er porteføljens urealiserte merverdi.

Kursreservens størrelse endres gjennom aret som følge av

endring i markedsverdien pa finansielle ornløpsmidler. Den

heregnede flytteverdien er den kursreserve forsikringstaker

ville ha fatt med seg ved flytting fra arsskiftet. Denne

verdien er fratrukket 2 '/ av premiereserven.

Bokført avkastning

Den avkastningen som oppnas nar eiendeler realiseres i

løpet av aret. Den bokførte avkastningen er derfor endelig

oppgjort ved arets slutt. Det er hokført avkastning som

fordeles ut til kundene ved arsskiftet.

Bokført avkastning egenkapital

Den hokforte avkastning som oppnas pa egenkapitalen.

Endringer i premiereserve pga. død uførhet m.m.

De endringer i premiereserven i løpet av aret som skyldes

dod, uførhet og andre risikohendelser.

Forbrukt administrasjonsreserve

Administrasjonskostnader helastet administrasjonsreserven

det siste aret.
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Forbru.kte tilleggsavsetninger
Den del av tilleggsaysetningenesom er henyttet til dekning
av avkastning som er lavere enn grunnlagsrenten. hvis det
har vært tilfellei løpetav aret.

Omkostninger
De beregnede forsikringstekniskeomkostningersom er blitt
helastet.

Forfalte premier, tilskudd m.m. som ikke er betalt
Premier, tilskuddmed mer som er forfalt,men som sto
uhetalt ved utgangenav det siste aret. Posten inkluderer
ogsa fakturerhare beløpsom var utestaende ved arsskiftet.
men som hle fakturert kort etter arsskiftet.

Forholdsmessig andel av risikooverskudd tilført
risikoutjevningsfond
Risikooverskuddetskyldesat dødelighetog uførhet har
forløptannerledes enn i vare forsikringstekniske forut-
setninger. Inntil 50 7. av risikooverskuddetkan tilføres
risikoutjevningsfond.Risikoutjevningsfondetkan helastes
ved eventuellefremtidigerisikounderskudd.Beløpetinne-
holder ogsa en andel av avkastningen til risikoutjevnings-
fondet.

Forsikringsteknisk premie
Summen av den individueltheregnede premie som følgerav
vare forsikringstekniske forutsetninger.Rentegaranti-
premien inngar ikke i denne premien.

Frigjort tilleggsavsetning tilført premiefond
Dersom premiereserve ved utgangen av aret er lavereenn
ved inngangen,er tilleggsaysetningeneredusert tilsvarende.
Redusert heløptilføres premiefond.Delav tilleggsay-
setninger som overstiger maksimalgrensen pa 12 / av
premiereserve vil bli tilført premiefond.

Garantert rente på premiereserve for oppreservering
lengre levetid
Den minimumsavkastningKLPgaranterer pa det til en hver
tid innestaende pa premiereserve oppreservering lengre
levetid.

Garantert rente på premiefond
Den minimumsavkastningKLPgaranterer pa det til enhver
tid innestaende pa premiefondet.

Innbetalinger og overføringer til premiefond i løpet av
året
Inneholder det som er innhetaltog overfort (for eksempel
ved fusjon) til premiefondet i løpet av det siste aret.
Tilhakeførtpremie vilogsa bli tilført denne posten.

Omregning gjennomsnittspremie
Detteer en lovregulertjustering av innhetaltgjennomsnitts-
premie som følgeav hestandsmessigesvingningeri perioden
fra premien hle heregnet til utgangenav det siste aret.

Overførte premiereserver gjennom året
Summen av effekten av tariffomregninger,fusjonerog
flyttinggjennomaret samt refusjoner som mottas fra andre
pensjonsinnretninger.

Overførte tilleggsavsetninger i løpet av året
Tilleggsaysetningersom har blitt tilført i løpetav aret som
følgeav flyttingeller fusjon.

Overskudd på premiefond
Avkastningutover den garanterte rente pa premiefondet.

Premiefond
Fond for tilhakeførtpremie og overskudd.Evt.midlerpa
premiefond kan hare hrukes til fremtidigpremiehetaling.

Premiereserve
Avsetningtil medlemmenesopptjente pensjonsrettigheter.

Reguleringspremie
Premie som er innhetalt for finansieringav reguleringav
forsikrede heløpsom følgeav økning i lønn og grunnheløp.
Beløpetinkluderer eventueltavregning for reguleringsom
ble fakturert det siste aret.

Rentegarantipremie
Prisen KLPtar for a garantere en viss minimumsavkastning
(grunnlagsrente) til kundene.Beløpetinngar ogsa i belastet
premie.

Renteoverskudd tilført arbeidsgivers premiefond
Den del av bokført avkastningutover grunnlagsrente som er
tiIførtpremiefond i det siste aret.

Renteoverskudd tilført premiereserve for oppreservering
lengre levetid
Den del av premiereservens bokførte avkastningutover
grunnlagsrente som er tilførtpremiereserve oppreservering
lengre levetidi det siste aret.
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Klp
Renteoverskudd tilført tilleggsaysetninger

Den del av hokført avkastning utover grunnlagsrente som er

tilført tilleggsaysetninger i det siste aret.

Risikooverskudd tilført arbeidsgivers premiefond

Risikooverskudd er den del av KLPs overskudd som skyldes

at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn forutsatt

i det forsikringstekniske heregningsgrunnlaget i det siste

aret. Dette er den andel som er tilført premiefondet.

Risikooverskudd tilført premiereserve for oppreservering

lengre levetid

Risikooverskudd er den del av KLPs overskudd som skyldes

at dødelighet og uførhet har forløpt annerledes enn forutsatt

i det forsikringstekniske heregningsgrunnlaget i det siste

aret. Dette er den andel som er tilført premiereserve opp-

reservering lengre levetid.

Risikopremie

Forsikringsteknisk heregnet premie for arets dødsrisiko og

uførerisiko.

Samlet effekt etter K2013 per 01.01.2014

Dette er den samlede effekt av heregning av premiereserve

hasert pa nye forutsetninger for dødelighet (K2013) per

01.01.2014.

Samlet premiegrunnlag

Samlet lønn som er utgangspunkt for heregning av premie

til pensjonsordningen.

Samlet tilskudd og premier for ikke-forsikringsbare

ytelser

Det som er innbetalt for finansiering av AFP, tidligpensjon

og hruttogaranti. Beløpet inkluderer eventuelt avregning for

ikke-forsikringshare ytelser som hle fakturert det siste aret.

Tilført grunnlagsrente gjennom året

Grunnlagsrenten er den minimumsavkastning KLP

garanterer pa premiereserven, og som er utgangspunkt for

heregning av premier og premiereserver. Denne posten

viser hvor mye grunnlagsrente som er tilført gjennom aret.

Tilleggsavsetninger

Kundefordelt hufferfond som hygges opp av renteoverskudd.

og kan benyttes til a dekke renteunderskudd dersom

selskapets avkastning hlir lavere enn grunnlagsrenten.

Tilført fra risikoutjevningsfond til premiereserve for

oppreservering lengre levetid

Dersom saldo 31.12.2013 pa den heregnede andel

premiereserve for oppreservering lengre levetid er mindre

enn behovet for oppreservering til nye dødelighetsforut-

setninger (1<2013) per 01.01.2014, er differansen dekket

av risikoutjevningsfondet. Risikoutjevningsfondet hestar av

deler av tidligere positive risikoresultater. Dette fondet er

ikke fordelt per avtale.

Tilført premiefond fra premiereserve for oppreservering

lengre levetid

Dersom saldo 31.12.2013 pa den heregnede andel

premiereserve for oppreservering lengre levetid er større

enn hehovet for oppreservering til nye dødelighetsforut-

setninger (1<2013) per 01.01.2014, er det overskytende

tilført avtalens premiefond.

Uttak fra premiefond i løpet av året

Midler fra premiefondet som er henyttet til premiehetaling i

løpet av det siste regnskapsaret.

Utbetalte pensjoner i løpet av året

De pensjoner som er uthetalt gjennom det siste aret,

inkludert refusioner fra andre pensjonsordninger.
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Vår ref: 2013/65079-6 Arkivkode: 153 Dato: 20.05.2014

direktoratet

ilnRDREISAKOMMUNE

il

2 1 NIA!2014

,

Nordreisa kommune

Sentrum 17

9151 Storslett

Deres ref:

Modellkommuneforsøket - stimuleringsmidler 2014

Nordreisa kommune er en av kommunene som deltar i Modellkommuneforsøket. Modellkommuneforsøket
inngår i Regjeringens satsingen "Barn av psykisk syke og/eller barn av foreldre som misbruker rusmidler".

Formålet med Modellkommuneforsøket er å utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og helhetlig,
systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og/eller barn med foreldre som misbruker rusmidler —fra
graviditet til skolealder. Satsingsperioden er 2007 —2014. Stortinget har også for 2014 bevilget midler til
Modellkommuneforsøket, jf. kap. 0854, post 61.

Formål med tilskuddet: 

Modellkommunene skal utvikle kommunale modeller for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk
oppfølging av barn av psykisk syke og/eller barn med foreldre som misbruker rusmidler —fra graviditet til
skolealder.

Tiltak tilskuddet skal benyttes til:

Stirnuleringsmidlene skal brukes til dekke nødvendige kostnader knyttet til Modellkommuneforsøket.

I 2014 vil Modellkommuneforsøkets hovedfokus være å utprøve, evaluere, videreutvikle og ferdigstille
kommunens modell for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging. I tillegg må modellkommunene
i løpet av 2014 utarbeide en kommunalt forankret plan for finansiering og videreføring av
modellkommuneinnsatsen etter Modellkommuneforsøkets utløp 31.12.2014.

Tilskuddet kan også benyttes innenfor følgende formål:
reise og opphold i forbindelse med regionale konferanser/arrangementer
frikjøp av nøkkelpersonell for arbeid med Modellkommuneforsøket
kompetanseheving/seminarer lokalt
anskaffelser /implementering av nye tiltak til barn /foreldre i målgruppen

Vilkår for å motta stimuleringsmidler
Bufetat v/regionale koordinatorer samarbeider med modellkommunene for å stimulere framdrift, legge til rette
for kompetanseutvikling og gi faglig bistand. Direktoratet forutsetter at dette samarbeidet videreføres i 2014, og
at regional koordinator inviteres til møter i kommunenes styringsgruppe for satsingen, m.m.
Det vil i 2014 bli arrangert regionale nettverkssamlinger, og det vil også bli arrangert et møte mellom den
enkelte modellkommune og Deloitte. Det stilles som vilkår at kommunen deltar på disse arrangementene.

Den enkelte modellkommune har videre forpliktet seg til at:
de skal utvikle kommunale modeller for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn
av psykisk syke og/eller barn med foreldre som misbruker rusmidler

Postboks 2233

	

Saksbehandler: 3103 Tønsberg
Knut Aase

	

Organisasjonsnr: Telefon: 466 15 000
www.bufdir.no 986 128 433 postmottak@bufetat.no
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arbeidet er forankret i kommunens administrative og politiske ledelse
det etableres tverrsektorielle modeller for langsiktig oppfølging av barna
den kommunale barnevemtjenesten, helsestasjon og pedagogisk-psykologisk tjeneste er aktive i arbeidet
kommunen har etablert samarbeidsavtaler med spesialisttjenestene
tiltak/elementer i modellene inngår som en integrert del av eksisterende tjenestestruktur

Deloitte følgeevaluerer Modellkommuneforsøket, og alle modellkommunene er forpliktet til å besvare
questback som blir tilsendt. Modellkommunen er også forpliktet til å delta i dybdeintervju og andre
arrangementer initiert av Bufetat og/eller Deloitte.

Tilskuddsbeløp, utbetalingsordning og rapportering
Nordreisa kommune tildeles stimuleringsmidler på kr 100 000 i 2014
Stimuleringsmidlene utbetales til deres bankkonto 4740 05 03954 i nærmeste fremtid.
Frist for årsrapportering m/årsregnskap for 2014 er 15. januar 2015. Regnskapet skal kun innbefatte
aktivitet i regi av å være modellkomrnune
Regnskapet skal være i samsvar med vilkår for å motta stimuleringsmidler og formålet med
stimuleringsmidlene
Rapportering sendes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), postboks 2233, 3103 Tønsberg,
og merkes "Modellkommuneforsøket".
Ubenyttede midler skal tilbakeføres til Bufdir på kontonr. 7694 05 16834. Betalingen merkes
«Modellkommuneforsøket + vårt saksnr.»

Rapporteringskrav:

Modellkommunene skal i 2014 utprøve, evaluere, videreutvikle og ferdigstille sine modeller for tidlig
intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn av psykisk syke og/eller barn med foreldre som
misbruker rusmidler. Kontinuitet, brukermedvirkning, systematisk evaluering og helhetlig, langsiktig og
dokumentert oppfølgning på individs-, etats- og kommunalt nivå må inngå i modellen. Regionale
koordinatorer skal bistå kommunene med dette arbeidet. Modellen må vedlegges rapporteringen for 2014 med
frist 15. januar 2015.

Modellkommunen må i tillegg utarbeide en kommunalt forankret plan for finansiering og videreføring av
modellkommuneinnsatsen etter Modellkommuneforsøkets utløp. Også denne planen vedlegges
rapporteringen for 2014 med frist 15. januar 2015.

Modellkommunen må også vedlegge en kortfattet, avsluttende prosjektrapport. Rapporten må inneholde
en kort beskrivelse av prosjekterfaringen i egen kommune og hvilke resultater/forbedringer kommunen
har oppnådd og forventer å oppnå som følge av Modellkommuneforsøket.

Kontrolltiltak som kan iverksettes og reaksjoner ved brudd på forutsetningene:

Direktoratet og Riksrevisjonen har adgang til å føre kontroll med at midlene benyttes etter forutsetningene
(Bevilgningsreglementets § 10). Dersom tilskuddet helt eller delvis ikke benyttes i tråd med forutsetningene,
skal midlene helt eller delvis tilbakebetales. Dersom modellkommunen ikke fyller vilkårene for å motta
stimuleringsmidler, kan dette medføre at stimuleringsmidlene faller bort.

Med hilsen

Terje B. Grytten (e.f.)
seksjonssjef Knut Aase

seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.
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Tilstede på møtet:
Ballangen kommune
Balsfiord kommune
Berg kommune
Bø kommune
Evenes kommune
Harstad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfiord kommune
Kvænangen kommune
K.åfiord/ Gåivuotna kommune
Lenvik kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nordreisa kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storord kommune
Sørreisa kommune

Tjeldsund kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Troms fylkeskommune

Tromsø kommune

Tysfiord kommune

Roald Wikran
Svein Heitmann
StrnnivaDahl

Halvar Hansen

Karin Eriksen
Geir Skåre
Hermund Dalvik
Louis Edvardsen
Hans Karlsen

Harald Algarheim
Kari Ann Nygård

Ingrid Lønhaug
Einar Ove Karlsen
Solveig Sommerseth
Tor Gjermund
Hjelseng
Stig Kristensen
Helge Leilcvik

Alvhild Yttergård

Frid Fossbakk

Guttorm Aasebøstøl

Følgende 6 kommuner var ikke representert/møtte ikke:

Evenes Lødingen Tranøy
Nordreisa Karlsøy Ballangen

Etter navneoppropet konstaterte representantskapets leder at 20 av 29 eierrepresentanter (2/3
deler) var til stede og at de representerte flere enn 50 % av eierkommunene. Hvilket
tilfredsstiller kravene i lov om interkommunale selskap til et beslutningsdyktig
representantskapsmøte.

Også til stede:
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Administrerende direktør
Assisterende direktør
Revisor

Rolleiv 0. Lind
Andreas Bergland
Marita Pedersen
Lars-Andrè Hanssen
Alf-Erlend Vaskinn
Liv Aamnes
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Kontrollutvalget TFK Britt Skinstad Nordlund
Harstad kommune I varaordfører Jan Fjellstad
Berg kommune Roald Jakobsen

Moteleder: Einar Karlsen
Møtesekretær: Liv Aamnes

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det
som ble bestemt på møtet.

L
ar K rlsen Hans Karlsen Alvhild Yttergård(

Innkalling til møtet ble sendt ut 14. januar og sakspapirer sendt ut 4. april 2014.

Disse sakene ble behandlet:

1. Åpning og konstituering v/Representantskapets leder Einar Karlsen
Valg av møtesekretær
Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
Valg av tellekorps

2. Regnskap og årsberetning for 2013
3. Budsjettregulering —bruk av fond
4. Økonomiplan 2015 —2018
5. Ny finansieringsmodell
6. Godtgjørelse til tillitsvalgte
7. Valg av styre
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01/14 ÅPNING OG KONSTITUERING AV REPRESENTANTSKAPET
I KOMREV NORD IKS

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Valg av møteleder 


Representantskapets leder foreslo:

Einar Karlsen

Enstemmig vedtatt

Valg av møtesekretær

Representantskapets leder foreslo:

Liv Aamnes

Enstemmig vedtatt

Valg av tellekorps 


Representantskapets leder foreslo:

Alf-Erlend Vaskinn og Lars-Andrè Hanssen

Enstemmig vedtatt

Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Alvhild Yttergård og Hans Karlsen ble foreslått.

Alvhild Yttergård og Hans Karlsen velges til a underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt
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02/14 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2013

Administrasjonen/ styreleder redegjorde for driften i 2013 og for vesentlige regnskapsmessige
forhold. Videre redegjorde administrasjonen og styreleder for årsakene til årets
mindreforbruk.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2013 med
mindreforbruk på kr 2 116 279. Regnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning.

For å dekke inn udekket finansieringsbehov i investeringsregnskapet disponeres kr 9 701
av mindreforbruket til overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Resterende mindreforbruk på kr 2 106 578 avsettes til disposisjonsfond slik:

Pensj onsfond
Opplæringsfond
Disposisjonsfond annen egenkapital

kr.
kr.
kr.

1 800
206
100

000
578
000

Renresentantskapet gjorde følgende enstemmige vedtak.

I. Representantskapet godkjenner fremlagt årsberetning med regnskap for 2013 med
mindreforbruk på kr 2 116 279. Regnskapet består av driftsregnskap,
investeringsregnskap, balanse, noter og styrets årsberetning.

For å dekke inn udekket finansieringsbehov i investeringsregnskapet disponeres kr 9 701
av mindreforbruket til overforingfra driftsregnskapet til investeringsregnskapet.

Resterende mindreforbruk på kr 2 106 578 avsettes til disposisjonsfond slik:

Pensjonsfond kr. I 800 000
Opplæringsfond kr. 206 578
Disposisjonsfond annen egenkapital kr. 100 000
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03/14 BUDSJETTREGULERING —BRUK AV FOND

Det vises til KomRev NORDs årsberetning med regnskap for 2013. I denne er det redegjort
for pensjon. Årets premieavvik har medført at mindreforbruket er større enn det ellers ville
vært. Det er foreslått å disponere store deler av mindreforbruket til pensjonsfond. Det er
derfor fornuftig allerede å budsjettere midler for å utjevne effekten av tilbakeføringen av årets
premieavvik. Tilbakeføringen utgjør kr 447 403.

Dette gir følgende forslag til budsjettregulering i driftsregnskapet for 2014:

Tekst

Bruk av disposisjonsfond —pensjonsfond 447 403 Inntekt
Sosiale nttfter 447 403. Utgift

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapetvedtar den fremlagte budsjettreguleringen i driftsregnskapet for 2014.

Tekst Belo

Bruk av disposisjonsfond —pensjonsfond 447 403 Inntekt
Sosiaie uttfter 441403 Utgift

Representantskapet ejorde føleende enstemmiee vedtak. 


Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettreguleringen i driftsregnskapet for 2014.

Tekst Belo

Bruk av disposisjonsfond —pensjonsfond 447 403 Inntekt
Sosiale utgifter 447031 Utgift
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04/14 ØKONOMIPLAN 2015 —2018

økonomiplanen bygger på følgende forutsetninger:

Selvkostprinsipp for eierne på konkurransedyktige vilkår.
Budsjettall 2015 —2018 er ikke justert for lønns- og prisstigning, dvs, at tallene er oppgitt
i 2014 priser.
Inntektssiden forutsetter dagens eiere, men er justert tilsvarende ned iht. ny
finansieringsmodell, jf. sak 5.
Utgiftssiden i budsjettet er en nedjustering av aktivitetsnivået fra 2014 i tråd med ny
fmansieringsmodell, jf. sak 5.
Rammen for driftskostnader, utover nedjustering omtalt over, legges opp til å være
uendret.
Selskapet vil arbeide aktivt med nye inntektsskapende aktiviteter innenfor selskapets
formål.
Det må bevilges midler til pliktig kjøp av andeler i KLP. For 2015-2018 (som for tidligere
år) finansieres bevilgningen på kr. 130 000 fra annen egenkapital. Videre foreslår vi å
videreføre bruk av fond til revisjonstjenester. For 2014 vil dette medføre en bevilgning på
kr. 60 000 til vedlikehold av lisenser til revisjonsverktøyet Descartes. Sum bruk av
disposisjonsfond blir dermed 190 000 hvert år i økonomiplan perioden.

økonomiplan 2015-2018 har vi tatt med en kolonne som viser tall for regnskapet 2013. I
tillegg har vi tatt med en kolonne for budsjett 2014. Budsjett 2014 er økt med kommunal
deflator på 3,0 % i forhold til tallene som bie vedtatt av representantskapet i sak 4/2013.

Styrets innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar den fremlagte budsjettramme for 2015 og økonomiplanen for
perioden 2015 —2018.

Representantskapet gjorde folgende enstemmige vedtak: 


Representantskapet vedtar den fretnlagte budsjettramme for 2015 og okonormplanen for
perioden 2015 —2018.
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05/14 NY FINANSIERINGSMODELL

Rapporten knyttet til prosjektet "Fremtidens kommunerevisjon" ble behandlet i styret den
25.3.14. Prosjektet tar utgangspunkt i at dagens marked for KomRev NORD er i kontinuerlig
forandring. Selskapet må etablere strategier for hvordan man møter fremtidens utfordringer,
og etablere tiltak for at selskapet skal være omstillingsdyktig.

Prosjektet har tatt for seg ulike deler av rammebetingelsene som vil være viktige for KomRev
NORD i fremtiden. Disse kan oppsummeres som organisering, kompetanse, ressursbruk og
personal, samarbeid, marked samt prising, økonomi og kostnadsstruktur.

På bakgrunn av rapportens innhold og de signaler som er kommet fra eierne er det laget et
forslag til ny fmansieringsmodell for KomRev NORD LKS.Vedlagt ligger dokumentet "Ny
finansieringsmodell"

Styret har i møte 25.3.14 behandlet saken og fattet følgende vedtak:

Styret tar den framlagte rapport til etterretning
Styret ber administrasjonen arbeide videre med gjennomforing av deforeslåtte tiltak. Det
gis lopende tilbakemelding til styret.
Prismodellen forelegges representantskapet
Styret anbefaler representantskapet å gjore folgende vedtak:

Representantskapet vedtar at den nye finansieringsmodellen iverksettes fra og med 2014.

Innstilling til vedtak:

Representantskapet vedtar at den nye finansieringsmodellen iverksettes fra og med 2014.

Representantskapet glorde følgende enstemmige vedtak: 


Representantskapet vedtar at den nye finansieringsmodellen iverksettes fra og med 2014.
Finansieringsmodellen forutsettes evaluert på representantskapsmotet senest 2019.
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06/14 GODTGJØRELSE TILLITSVALGTE

Representantskapet skal årlig behandle sak om godtgjørelser til tillitsvalgte. Tidligere år har
representantskapet valgt et prinsipp om å følge prisstigningen på godtgjørelsene.

Etter vedtaket i representantskapet i 2013 er satsene for godtgjørelser til tillitsvalgte fra 2013
slik:

Gjelder:
Representantskapets leder
Representantskapets nestleder
Styreleder
Nestleder styret
Medlemmer og møtende varamedlemmer
(styret og representantskapet)

Ansattes representant
Valgkomiteens tredje medlem

Måleen het Kroner
pr år 8 550
pr år 4 220
pr år 49 750
på år 21 320
pr mote I 430

tapt arb-fortj. - inkl. 2 300
feriepenger (ulegitimert)
pr mote I 430
pr år 1 430

Det er beregnet en deflator på 3 % for 2014. Dersom denne legges til grunn, blir satsene som
følger (beløpene er avrundet for årsbeløp til nærmeste hundretall og for pr møtebeløp til
nærmeste hele ti-tall):

Gjelder:
Representantskapets leder
Representantskapets nestleder
Styreleder
Nestleder styret
Medlemmer og møtende varamedlemmer
(styret og representantskapet)

Ansattes representant
Valgkomitèens tredje medlem

Måleenhet Kroner
pr år 8 800
pr år 4 300
pr år 51 200
på år 22 000
pr mote I 470

tapt arb-fortj. - inkl. 2 370
feriepenger (ulegitimert)
pr mote I 470
Pr år I 470

Administrasjonen i selskapet har i 2013 valgt å sende saken direkte til valgkomiteen for
videre behandling i representantskapet.

Valgkomitèen fremmer følgende:
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Innstilling til vedtak:

Satser for 2014 med virkningsdato1.1.2014:

Gjelder:
Representantskapetsleder
Representantskapetsnestleder
Styreleder
Nestleder styret
Medlemmerog møtendevaramedlemmer
(styret og representantskapet)

Ansattes representant
Valgkomiteenstredje medlem

Måleenhet
pr år
pr år
pr år
på år
pr møte

tapt arb-fortj.- inld.
feriepenger(ulegitimert)
pr møte
Pr år

Kroner
8 800
4 350

51 200
22 000

1470

2 370

1 470
1470

Representantskapet Riorde følgende enstemmige vedtak:  
Satser for 2014 med virkningsdato 1.1.2014:

Gjelder:
Representantskapets leder
Representantskapets nestleder
Styreleder
Nestleder styret
Medlemmer og matende varamedlemmer
(styret og representantskapet)

Ansattes representant
Valgkomitèens tredje medlem

Måleenhet
pr år
pr år
pr år
på år
pr mote

tapt arb-fortj. - inkl.
feriepenger (ulegitimert)
pr mote
Pr år

Kroner
8 800
4 350

51 200
22 000

I 470

2 370

I 470
I 470
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07/14 VALG
I brev av 20.1.2014 var eierkommunene, representantskapets medlemmer og
kontrollutvalgene oppfordret til å komme med forslag til medlemmer og varamedlemmer til
styret.

Etter valg på representantskapsmøte i 2013 består styret avfølgende:
Styreleder Rolleiv 0. Lind, Tromsø for 2012 —2014
Nestleder styret Karin I. Johnsen, Sørreisa for 2013 - 2015
Styremedlem Marita Pedersen, Kåfjord for 2012—2014
Styremedlem Andreas Bergland, Harstad for 2013 - 2015
Styremedlem Edgar Rasmussen, Sortland for 2012 —2014

Varemedlemmer til styret:
Paul Rosenmeyer, Narvik kommune 2013 —2014
Per-Inge Søreng, Lenvik kommune 2013 —2014
Beth Jensen, Lødingen kommune 2013 —2014

Følgende er nå vale i 2014: 


Styremedlemmer 2012 —2014:
Styreleder Rolleiv 0. Lind, Tromsø for 2012 —2014
Styremedlem Marita Pedersen, Kåfjord for 2012—2014
Styremedlem Edgar Rasmussen, Sortland for 2012 —2014

Varamedlemmer til styret 2013 —2014:
Paul Rosenmeyer, Narvik kommune 2013 —2014
Per-Inge Søreng, Lenvik kommune 2013 —2014
Beth Jensen, Lødingen kommune 2013 —2014

Valgkomitens innstilling til vedtak:

Rolleiv Lind, Tromsø kommune, gjenvelges som styreleder for perioden 2014-2016
Gunvor Tobiassen, Berg kommune, velges som styremedlem for perioden 2014-2016
Espen Lundbakk, Sortland kommune, velges som styremedlem for perioden 2014-2016

Som varamedlemmer til styret for perioden 2014-2015 velges:
Paul Rosenmeyer, Narvik kommune
Per-Inge Søreng, Lenvik kommune
Beth Jensen, Lødingen kommune

Representantskapets behandling av saken:

Rolleiv Lind ble enstemmig valgt som ny styreleder 2014-2016.

Kåfjord kommune v/ Hermund Dalvik foreslo gjenvalg på Marita Pedersen som
motkandidat på valgkomitèens forslag på Gunvor Tobiassen. Etter skriftlig avstemning
kom representantskapet til følgende resultat:
Marita Pedersen: 10 stemmer og velges som styremedlem 2014-2016
Gunvor Tobiassen: 9 stemmer
Blanke stemmer: 1 stemme
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Espen Lundbakk ble enstemmig valgt som styremedlem 2014-2016

Valgkomiteens forslag på varamedlemmer ble enstemmig valgt.

Etter valg på representantskapsmøtet i 2014 består styret av følgende:

Styreleder Rolleiv 0. Lind, Tromso, for 2014-2016
Nestleder Karin i Johnsen, Sorreisa for 2013 - 2015
Styremedlem Andreas Bergland, Harstad for 2013 - 2015
Marita Pedersen, Kåfjord kommune, styremedlem 2014-2016
Espen Lundbakk, Sortland kommune, styremedlem 2014-2016

Varamedlemmer til styret for perioden 2014-2015:
I. Paul Rosenmeyer, Narvik kommune

Per-Inge Soreng, Lenvik kommune
Beth Jensen, Lodingen kommune

Bardufosstun 24.4.2014

Liv Aamnes
referent
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NORDREISAKOMMUNE

2 1 tvlAl 2014
SAKNR

LOPER.

NORDREISA KOMMUNE E

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Formannskapssalen i rådhuset
Møtedato: Mandag 19.05.2014
Varighet: 11.00 —12.15

Møteleder: Bjørn Garden
Sekretær: Odd Kr. Solberg

Faste medlemmer




Varamedlemmer




Bjørn Garden Frp Tron Ivar Sørgaard Frp
Heidi Gausdal Frp Kirsti Hansen-Krone Sv
Asbjørn Fredriksen Sp Ragnvald Myrvang Frp




Ruth Eili Ruud Sv




Svetlana Thomassen Frp
Bjarne Jensen Ap Laila Bjerke Ap
Tone C. Henriksen Johnsen H Terje Aa. Nilssen Krf




Harald Nyvoll Ap




Asveig Hasselberg




Fra utvalget møtte:





Bjørn Garden Fast medlem




Asbjørn Fredriksen Fast medlem




Laila Bjerke Varamedlem




Tron Ivar Sørgaard Varamedlem




Forfall:





Bjarne Jensen Fast medlem




Heidi Gausdal Fast medlem




Ikke møtt:





Tone C. Henriksen Johnsen Fast medlem




Fra politisk ledelse møtte:





Fra administrasjonen møtte: 

Ass. Rådmann Christin Andersen (under sakene 15 og 16/14)

Fra KomRev NORD IKS møtte:
Regnskapsrevisor Emely Bertelsen
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Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Rådgiver Odd Kr Solberg
Rådgiver Audun Haugan

Merknader til innkalling og sakliste: 
Ingen.

Sakene 15 og 16/14 ble behandlet først i møtet.

Behandlede saker:

Saknr Tittel U.off. Lukket
møte

13/14 Godkjenning av protokoll fra møtet 3.4.2014
14/14 Referatsaker
15/14 Rapportering fra revisor —Oppsummering av revisjonsarbeidet —

årsregnskapet for 2013
16/14 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2013
17/14 Gjennomgang av formannskaps/utvalgssaker

2
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Sak 03/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 3. 4.2014

Innstilling til vedta k:

Protokollen fra møtet 3.4.2014 godkjennes.

Behandling:

Protokollen referert.
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3.4.2014 godkjennes.

Sak 14/14
REFERATER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Referert:

MØTEPROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPET I K-SEKRETARIATET IKS
- Protokoll datert 25.04.14 fra K-Sekretariatet IKS

ÅPNE DØRER I KONTROLLUTVALGENE
Kopi fra Kommunerevisoren nr. 3-2014
Kopi av e-post fra Audun Haugan

C. ÅRSREGNSKAP NORDTRO AS
Regnskap datert 11.4.2014

ÅRSREGNSKAP 3NET AS for 2012 og 2013
- Regnskaper mottatt 8.5.2014

ÅRSREGNSKAP KONTROLLUTVALGET 2014
Regnskapsutdrag fra hovedregnskapet

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3
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Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Sak 15/14
RAPPORTERING FRA REVISOR —OPPSUMMERING AV REVISJONSARBEIDET
FOR 2013 —NORDREISA KOMMUNE

Innstilling til vedta k:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 16/14
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM NORDREISA KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2013

Innstilling til ved ta k:

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Nordreisa kommunes årsregnskap for 2013.

Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Utskrift sendt rådmannen med kopi til ordføreren 19.5.2014

4
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Sak 17/14
GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER

Innstilling til vedta k:

Behandling:

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saklistene til orientering.

Hovedutskrift sendt medlemmene og øvrige 20.5.2014.

5
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AVFALLSSERVICEAS (ORG. NR. 964 180 644)

PROTOKOLLORDINÆR GENERALFORSAMLING5.5

Åpning:

Med bakgrunn i innkalling den 23.04.14 ble ordinær generalforsamling i Avfallsservice AS

åpnet av leder Johnny Hansen på Multi-Nord bygget i Sørkjosen mandag den 5.5.14 kl. 11.00.

Følgende aksjonærer var til stede fra:

Nordreisa kommune: Ordfører Lidvart Jakobsen

Skjervøy kommune: Ordfører Torgeir Johnsen

Kåfjord kommune: Levin Mikkelsen etter fullmakt

Storfjord kommune: Ordfører Sølvi Jensen etter fullmakt

Lyngen kommune: Ordfører Sølvi Jensen

Kvænangen kommune: Ordfører Jan Helge Jensen

Fra styret møtte: Leder Johnny Hansen

Fra administrasjonen møtte: Daglig leder Sigleif Pedersen, Økonomisjef Øyvind Mikalsen

Fra kontrollutvalgene møtte: Geir Skåre (Kvænangen), Hildur Elvevoll Storli (Kåfjord)

Til behandling forelå følgende saker:

SAKSLISTE

Sak 1. Godkjenning av innkalling, saksliste og fullmakter.

Fullmakt fra Storfjord kommune v/ordfører Sigmund Steinnes der Sølvi Jensen gis fullmakt til

å representere Storfjord kommune. Fullmakt fra Kåfjord kommune der Levin Mikkelsen gis

fullmakt til å representere Kåfjord kommune.

Innkalling, saksliste og fullmakter ble godkjent.

Sak 2, Valg av møteleder, protokollfører og en person til å undertegne protokollen

sammen med møteleder.

Forslagtil vedtak:

Møteleder: Leder Johnny Hansen

Protokollfører: Daglig leder Sigleif Pedersen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Nordreisa kommunes representant

Vedtak: 

Møteleder: Johnny Hansen

Protokollfører: Daglig leder Sigleif Pedersen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder: Lidvart Jakobsen

Sak 3. Årsberetning og regnskap

Årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetninger for 2013 følger vedlagt.

SAKSNR.
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Forslagtil vedtak: 

Årsberetning godkjennes.

Årsregnskapet med overskudd på kr 507.040 som overføres annen egenkapital, godkjennes.

Revisors beretning ble referert.

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 4. Godkjenning av honorar til revisor og styre

Det vises til vedlagte oversikt over gjeldende honorar til styret.

Forslagtil vedtak: 

Honorar til revisor etter regning godkjennes.

Honorar til styret godtgjøres i henhold til vedtak på generalforsamling 26.06.2009.

Dette vil medføre følgende godtgjørelse til styret for 2014:

Styreleder kr 67.900 (10 % av lønn daglig leder)

Nestieder: kr 36.950 (5 % av lønn daglig leder + kr 3.000)

Styremedlem: kr 33.950 (5 % av lønn daglig leder)

Vedtak: 

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak 5. Valg

følge vedtektenes § 5 er medlemmer/varemedlemmer fra følgende kommuner på valg i

2014:

Lyngen kommune

Storfjord kommune

Kvænangen kommune

I tillegg er ansattes representant på valg

Nordreisa kommunes representant har frasagt seg styrevervet, og kommunen har foreslått

ny representant.

Vaigkomiteen har fremmet følgende forslag til nye styrerepresentanter:

Mediem Varamedlem

Lyngen kommune: Johnny Hansen (gjenvalg) Fritz Lund (gjenvaig)

Storfjord kommune: Hallgeir Naimak (gjenvalg) Veronika Bakke (gjenvalg)

Kvænangen kommune: Sigrun Johansen (gjenvalg) Jan-Roar Karisen (gjenvalg)
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Nordreisa kommune har foreslått: Hilde Nyvoll (ny)

De ansatte har foreslått: John-Are Leirbakk (ny) Dagfinn Viken (ny)

Vedtak: 


Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer og varamedlemmer, Nordreisa kommunes

forslag til nytt styremedlem, samt ansattes forslag til nytt styremedlem og varamedlem ble

enstemmig vedtatt.

Sak 6. Valg av styreleder og nestleder
I følge vedtektene § 5 skal styrets leder og nestleder velges i år (for to år).

Vaigkomiteen fremmet følgende forslag:

Leder: Johnny Hansen

Nestleder: Sigrun Johansen

Vedtak:
Johnny Hansen ble enstemmig valgt som styrets leder.

Sigrun Johansen ble enstemmig valgt som styrets nestleder.

Sak 7. Vaig av valgkomite
Det er ingen styremedlemmer på valg til neste år og det er derfor ikke behov for å velge

valgkomite før på neste års generalforsamling.

Sak 8. Vaig av revisor

Forslag til vedtak: 


KPMG AS gjenvelges som selskapets revisor.

Vedtak: 


Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Frem til neste års generalforsamling innhentes det tilbud fra flere revisorer.

På slutten av møtet ble elerne presentert for styrets foreløpige innhold i en strategisk plan

for selskapet som skal ferdigstilles i løpet av dette året. Det fremkom en del synspunkter

som tas med i det videre arbeidet med planen. Det var enighet om at representanter for

selskapet skal møte i alle kommunestyrene i løpet av året, for å fremlegge, diskutere og få

innspill til den strategiske planen. Dette for at planen skal gis en sterk forankring i

eierkommunene.

Sørkjosen, 5.5.14
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AS TIRB

Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS TIRB

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 19.03.2014 i Cominor sine lokaler på Finnsnes.

Tilstede var 684.900 aksjer av totalt 833.690 aksjer representert ve

Fra styret møtte styreleder Asta Lassesen.

Fra administrasjonen møtte Hege Pedersen

Til behandling forelå:

Sak 01/14: Åpning
Styrets leder Asta Lassesen ønsket velkommen til årets generalforsamling.

Vedtak:
Som møteleder ble valgt Asta Lassesen.

Sak 02/14: Konstituering

Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder ble foreslått og valgt Ivar
Jakobsen og Hilde Berglund.
Fullmakter og representasjon av til sammen 684.900 aksjer godkjennes.

Sak 03/14: Orienteringer
Adm.dir. Hege Pedersen og styreleder Asta Lassesen orienterte om følgende:

Salg av hovedkontoret på Finnsnes
Resultat pr. februar 2014

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 04/14: Årsberetning for 2013
Beretningen ble referert av styreleder Asta Lassesen. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Årsberetning for 2013 tas til etterretning.

Sak 05/14: Revisors beretning for 2013
Beretningen ble referert av styreleder Asta Lassesen.

Vedtak:
Revisors beretning for 2013 tas til etterretning.

Sak 06/14: Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2013

Vedtak:
Revisjonshonorar på kr. 115.000 og revisors konsulenthonorar på kr. 90.925
godkj ennes.

engPME1SAKOMMUNE
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—
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AS TIRB 2
Ringveien2
9306 Finnsnes

Sak 07/14: Fastsettelse av morselskapets resultatregnskap og balanse pr. 31.12.2013,
samt anvendelseav årets resultat
Regnskapets hovedposter ble referert av adm.dir. Styrets anbefaling mht godkjenning
og disponeringer ble referert av møteleder. Reiste spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Det fremlagte resultatregnskap og balanse for 2013 godkj ennes.
Årets underskudd på kr. 9.296.231 disponeres slik:

• Fra armen egenkapital: kr. 9.296.231

Sak 08/14: Fastsettelse av konsernresultatregnskap og balanse pr. 31.12.2013
Regnskapet ble gjennomgått av adm.dir. Styrets anbefalinger ble referert. Reiste
spørsmål ble besvart.

Vedtak:
Konsernregnskap med et negativt resultat på 11,589 mill.kr. og en konsernbalanse
med en beskattet egenkapital på 124,490 mill.kr. godkj ennes.

Sak 09/14: Valg til styret og fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2014
Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. valg:

Foreslått valgt for 2 år: 
Medlemmer:
Asta Sofie Lassesen (gjenvalg)
LouisS. Edvardsen(gjenvalg)
DitlevHansen(gjenvalg)
OddToreSkildheim(gjenvalg)

Styreleder:
Asta Lassesen

Vedtak:
Valgt for 2 år:
Medlemmer: 

Asta SofieLassesen(gjenvalg)
LouisS.Edvardsen(gjenvalg)
DitlevHansen(gjenvalg)
OddToreSkildheim(gjenvalg)

Valgt for 2 år:
Styreleder: 

Asta Lassesen

Personlige varamedlemmer.  
Kjell Chris toffersen (gjenvaig)
Per IngeSøreng(gjenvalg)
LindaSollied(gjenvalg)
AnitaJacobsen(gjenvalg)

Nestleder:
LouisEdvardsen

Personlige varamedlemmer: 

Kjell Christoffersen(gjenvalg)
Per IngeSøreng(gjenvalg)
LindaSollied(gjenvalg)
AnitaJacobsen(gjenvalg)

Nestleder: 

Louis S. Edvardsen
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AS TIRB 3

Ringveien 2
9306 Finnsnes

Møteleder refererte valgkomiteens innstilling vedr. styrets godtgjørelse for 2014, som
foreslås halvert i forhold til gjeldende satser, ut fra selskapets økonomiske situasjon,
således:

Styreleder: kr. 42.500 pr. år
Nestleder: kr. 20.000 pr. år
Styremedlemmer: kr. 17.500 pr. år.

Varamedlemmer: kr. 1.750 pr. møte.

Vedtak:
Foreslåtte satser vedtas for alle medlemmer og varamedlemmer av styret.

Styremedlemmer som sitter i styret både i AS TIRB og Cominor AS mottar ikke
styrehonorar fra AS TIRB.

Sak 10/14: Oppnevning av valgkomW for generalforsamlingsmøtet i 2015.
Følgende forslag ble fremmet av Asta Lassesen:

Ole Fredrik Hienn (leder)
Louis S. Edvardsen
Vebjørn Jacobsen.

Vedtak:
Ole Fredrik Hienn (leder)
Louis S. Edvardsen
Vebjørn Jacobsen.

Honorar til valgkomiteen for 2015 vedtas med de samme satser som gjelder for styrets
varamedlemmer; dvs kr. 1.750 pr. møte. Samme sats gjelder for eventuell møtende
representant (ikke aksj onær) for valgkomiteen i generalforsamlingsmøtet.

Sak 11/14: Godkjennelse av protokollen
Protokollen ble opplest, og enstemmig godkj ent.

Generalforsamlingen ble hevet k1.14.10, og protokollen underskrevet.

Generalforsamlingens beslutninger blir å melde til Foretaksregisteret.

Fimisnes 19.03.2014

/

Møteleder
1. 3/4.,;/ ,C

ValgfLtilå medunderskriveprotokollen

Valgttil å iniediinderskriveprotokollen
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T: NORDREISAKOMMUNE

12 MAI2014

SAKSNR

LOPENR

REPRESENTANTSKAPETTIKAfT

REFERAT
FRA ÅRSMØTE

Årsmøtet ble avholdt 8. mai 2014, kl. 11.00, i Statsarkivet i Tromsø

Til årsmøte møtte i alt 13 representanter på vegne av 13 deltakerkommuner. Dette var: Per Arne
Slettmo, Balsfjord kommune, Håkon Jørgensen, Gåivuona suohkan/Kåfjord kommune, Stein
Thraning, Gratangen kommune, Anne Karin Godø Giæver, Karlsoy kommune, Svein Sæther,
Lavangen kommune/Loabåga suohkan, Hennie Eidissen, Lenvik kommune, Karl Arvid Brose,
Lyngen kommune, Vidkunn Haugli, Målselv kommune, Lidvart Jakobsen, Nordreisa kommune,
Ellen Myrmel, Salangen kommune, Inger Heiskel, Storfjord kommune, Linda Andreassen,
Tranøy kommune og Elsa Floer, Troms fylkeskommune.

Fra IKATs styre og administrasjon møtte styrets nestleder Laila Kristoffersen, Skånland
kommune, arkivsjef Hilde Elvine Bjørnå og rådgiver/nestleder Frøydis Antonsen.

Før årsmøtet holdt Harald Lindbach, arkivar ved Statsarkivet i Tromsø, foredraget Privatarkivi
Troms.

Representantskapets leder Vidkunn Haugli, Målselv kommune, ønsket så velkommen til årsmøte.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Godkjenning av fullmakter

13 av 23 kommuner, som deltar i ordningen, var representert ved sine valgte representanter.
De utgjorde 69,8 % av eierandelene, og årsmøtet var beslutningsdyktig.
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Valg av representanter til å underskrive protokollen

Stein Thraning, Gratangen kommune, og Elsa Floer, Troms fylkeskommune, ble valgt til å
underskrive protokollen.

Budsjett for 2014 til orientering

Det framlagte budsjettet ble tatt til orientering.

Digitaliseringsplan til orientering

Bjørnå orienterte om hovedpunktene i planen som er under arbeid. Representantskapet
understreket behovet for å gjøre IKAT og våre ressurser bedre kjent i hele Troms.

Utkastet til digitaliseringsplan ble tatt til orientering.

Årsmelding 2013

Arsmeldingen for 2013 ble godkjent uten endringer.

Regnskap og revisjon 2013

Regnskap og revisjon for 2013 ble godkjent uten merknader.

Handlingsplan 2015 - 2018

Bjørnå orienterte om hvilke forandringer som var blitt gjort.

Handlingsplan 2015 —2018 ble godkjent uten endringer.

Økonomiplan 2015 —2018

økonomiplan 2015 —2018 ble godkjent uten endringer.

Representantskapet ba imidlertid styret sørge for en eller annen form for indeksregulering av
depotavgiften for papirbasert depot for å unngå store prishopp i framtiden.

2
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10.Valg av styre, revisor og valgkornit

Valgkomiteens innsHlHngtil valg av kommunale representanter til IKATs styre ble
enstemmig vedtatt.

Styremedlemmer
Jan-Eirik Nordahl, Sørreisa kommune (valgt som ny leder for 2 år)
Laila Kristoffersen, Skånland kommune (gjenvalgt som nestleder for 1 år)
Ann Tobiassen, Troms fylkeskommune (ikke på valg)
Leif Peder Jørgensen, Skjervøy kommune (ny, valgt for 2 år)

Varamedlemmer
Robert Robertsen, Karlsøy kommune (ikke på valg)
Ellinor Evensen, Nordreisa kommune (gjenvalgt for 2 år)
Gun-Britt Bjerkeli, Lavangen kommune (ikke på valg)
Leif Erik Mikkelsen, Bardu kommune (gjenvalgt for 2 år)

Revisor
Som revisor valgte årsmøtet Lyngen revisjon AS ved Jan Einar Sætre for 1 år.

Valgkomite
Årsmøtet utpekte følgende valgkomite: Frode Schultz, Skjervøy kommune, Svein Bogstrand,
Kvænangen kommune og Ellen Myrmel, Salangen kommune. Svein Bogstrand ble gjenvalgt
som leder.

Årsmotet ønsket i tillegg å signalisere overfor IKATs styre at de ville satt pris på om så
mange som mulig fra styret deltok på årsmøtet selv om de i følge selskapsavtalen ikke er
forpliktet til å møte.

Tromsø 12. mai 2014

Hilde Elvine Bjørnå
arkivsjef

Protokollen godkjennes

Stein Thraning Elsa Floer
Gratangen kommune Troms fylkeskommune

3
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Nordreisa kommune
Servicetorget

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Kommunestyret

  

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
2012/263-86 20222/2014 033 19.05.2014

Referater	til	kommunestyret

1. Hoved utskrift fra møter i formannskapet
Møtedato: 3.4.2014

PS 4/14 Referatsaker

PS 5/14 Omdisponering av investeringsmidler - 2014 2014/1156

PS 6/14 Søknad om tilleggsbevilgning til utbedring av feil på    2014/1077
elektrisk anlegg i Nordreisa kirke

Møtedato: 15.4.2014 

PS 7/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning 26. april 2014 - Kronebutikken AS

2011/4049

PS 8/14 Søknad om skjenkebevilling for en bestemt 
anledning  6. og 7. juni 2014 - Kronebutikken AS

2011/4049

2. Hoved utskrift fra møter i administrasjonsutvalget
Møtedato: 7.5.2014

PS 4/14 Referatsaker

PS 5/14 Tilsetting av lærere, faste stillinger og vikariater - id 1724 2014/799

PS 6/14 Retningslinjer for omstilling i Nordreisa kommune 2014/1089

PS 7/14 Årsmelding administrasjonsutvalget - 2013 2014/848

PS 8/14 Utvidelse av stilling barnevern -tilskudd fra Fylkesmannen     2014/478
PS 9/14 Omdisponering av lærerstillinger Moan skole til 60 %                        2014/1419

inspektørstilling
PS 10/14 Omgjøring av 75 % barnepleierstilling til offentlig godkjent               2014/1566

            sykepleierstilling.
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3. Hoved utskrift fra møter i næring- og kulturutvalget
Møtedato: 20.5.2014

PS 8/14 Referat saker

PS 9/14 Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid 2012/330

PS 10/14 Strategisk næringsplan for Nordreisa kommune 
2014-2018

2012/4573

PS 11/14 Boligpolitisk strategi Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

4. Hoved utskrift fra møter i driftsutvalget 
Møtedato: 29.4.14

PS 13/14 Referatsak

PS 14/14 Retningslinjer for tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket

2014/1240

PS 15/14 Søknad om deling gnr 1942/44/2 2013/3857

PS 16/14 Oppstart regulering Lundejordet 2014/1380

PS 17/14 Dispensasjonssøknad garasjer - Hagen boligfelt 
gbr. 1942/16/2

2014/859

PS 18/14 Bebyggelsesplan Rovdas K1 - K2 2014/1348
PS 19/14 Dispensasjon fra planbestemmelser ved gbr: 47/369 

Solbakkmelen 2014/622
PS 20/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1414

5. Hoved utskrift fra møter i helse- og omsorgsutvalget
Møtedato: 16.5.14

PS 4/14 Referatsaker

PS 5/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 6/14 Dagsentertilbud i Nordreisa kommune 2012/4916

PS 7/14 3-3 turnus Høgegga: Evaluering og eventuell 
videreføring

2014/1537

PS 8/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

PS 9/14 Orienteringer til helse- og omsorgsutvalget
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6. Hoved utskrift fra møter i oppvekstutvalget 
Møtedato: 22.5.14

PS 4/14 Referatsaker

PS 5/14 Utvidelse av stilling barnevern - tilskudd fra 
Fylkesmannen

2014/478

PS 6/14 Oppfølging av tilstandsrapport for grunnskolen 2011/530

PS 7/14 Forslag - Revidering av vedtekter for de 
kommunale barnehagene i Nordreisa kommune

2013/430

PS 8/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

7. Hoved utskrift fra møter i rådet for funksjonshemmede 
Møtedato: 13.5.14

PS 1/14 Dagsentertilbud i Nordreisa kommune 2012/4916

PS 2/14 Boligpolitisk strategi  Nordreisa kommune 2014-
2024

2012/2068

PS 3/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

8. Hoved utskrift fra møter i eldrerådet – 21.11.13
Møtedato: 27.5.14

PS 1/14 Referatsaker

PS 2/14 Referat til møte i eldrerådet den 27.mai 2014 2012/1658

PS 3/14 Boligpolitisk strategi 

Nordreisa kommune 2014-2024

2012/2068

PS 4/14 Årsmelding 2013 Nordreisa kommune 2014/1412

Side 105



Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2009/3877-9

Arkiv:                010

Saksbehandler:  Ellinor Evensen

Dato:                 02.06.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato

Særutskrift - Søknad om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som 
fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015

Henvisning til lovverk:
Kommuneloven § 13.

Saksprotokoll i Nordreisa formannskap - 30.05.2014 

Behandling:

Formannskapet fremmet følgende tilleggsforslag: Vedtaket fattes i hht Kommuneloven § 13.  

Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

Nordreisa kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom ned til 16 år ved 
kommunestyrevalget i 2015.  Ordføreren gis fullmakt til å fremme søknaden innen fristen 1. juni 
2014.

Vedtaket fattes i hht Kommuneloven § 13.  

Vedlegg

1 Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret 
ved kommunestyrevalget 2015

Rådmannens innstilling

Nordreisa kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom ned til 16 år ved 
kommunestyrevalget i 2015.  Ordføreren gis fullmakt til å fremme søknaden innen fristen 1. juni 
2014.
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Saksopplysninger

Kommunaldepartementet inviterer kommunene i brev av 24.03.14 til å delta i forsøk med 
stemmerett for ungdom ned til 16 eller 17 år ved kommunestyrevalget i 2015.  Etter søknad vil 
ca. 20 kommuner gis anledning til å delta, hvorav ca halvparten av kommunene fra forsøket ved 
kommunevalget i 2011.  Det vises for øvrig til vedlagte brev fra departementet.
Frist for søknad er 1. juni 2014.

Vurdering

16- og 17-åringer er i stand til å ta rasjonelle valg, og er engasjerte i saker som er viktig for dem.
16- åringer har plikt til å forstå og følge landets lover, de har rett til å ferdes med kjøretøy i
trafikken, velge politisk og religiøst ståsted, kan bli satt i fengsel og må betale skatt.

Da stortinget i 1978 senket stemmerettsalderen til 18 år, sto det følgende i komitéinnstillingen;
”Innsikt i samfunnsspørsmål og politisk interesse blant ungdom har økt, utdanningssystemet er
sterkt utbygget, og en nedsettelse av stemmerettsalderen vil kunne bidra til en videre utvikling i 
positiv retning når det gjelder interesse for samfunnsspørsmål.”
Siden 1978 har vi fått et enda bedre utdanningssystem, barn begynner tidligere på skolen, og 
unge har mer kunnskap om samfunnet enn tidligere. Stemmerett for 16-åringer innebærer også
at man erkjenner den retten som ligger i Barnekonvensjonen artikkel 12 som gir alle under 18 år
rett til å si sin mening og til å bli hørt, og tar unges unike kompetanse på alvor.
I Tyskland har de hatt denne type stemmerett siden 1996, hvor de kun har hatt gode erfaringer 
med det. 
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OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT

Statsråden

Kommunene

Deres ref Vår ref Dato

14/3153 1 24.03.2014

Invitasjon til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i
valgåret ved kommunestyrevalget i 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil med dette invitere kommunene til å søke om
å delta i forsøk med nedsatt stemmerettsalder til 16 år. Også de kommunene som deltok ved
tilsvarende forsøk i 2011 bes om å søke, dersom de ønsker å delta i nytt forsøk.

Bakgrunn
Ved kommunestyrevalget i 2011 ble det gjennomført forsøk med nedsatt stemmerettsalder til
16 år. Etter invitasjon til alle kommunene hvor 143 sendte inn søknad, ble 20 kommuner samt
Longyearbyen lokalstyre valgt ut til å delta. Til sammen ca. 9400 16- og 17-åringer fikk
anledning til å stemme.

Forsøket ble evaluert av Institutt for samfimnsforskning sammen med Rokkansenteret ved
Universitetet i Bergen. Resultater fra evalueringen foreligger i egen rapport "Stemmerett for
16-åringer" redigert av Johannes Bergh.

Forsøket gav mange interessante erfaringer. Samtidig ønsker departementet å ha et bredere
erfaringsgrunnlag.

Hjemmelsgrunnlaget
Forsøket hjemles i valgloven § 15-1 som åpner for forsøk med å holde valg på andre måter
enn det som går frem av loven ellers.

Postadresse: Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo
Kontoradresse: Akersg. 59 Telefon: 22 24 90 90 Telefaks: 22 24 27 40

Org. nr.: 972 417 858
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Omfanget av forsøket
Forsøket gjelder kommunestyrevalget 2015, ikke fylkestingsvalget. Forsøket skal prøve ut
stemmerett til ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret, og som ellers oppfyller de andre
kravene til stemmerett ved kommunevalget, jf. valgloven § 2-2.

I forsøket åpnes det ikke for endringer i valgbarhetsalderen, som fortsatt vil være 18 år.

Kriteriene ved utvelging av kommuner
Det velges ut ca. 20 kommuner til å delta i forsøket.

Ved utvelgelse av kommuner som skal delta vil det bli lagt vekt på følgende:
Det tas sikte på at ca. halvparten av de kommunene som skal delta, vil velges fra de
kommunene som deltok ved forsøket i 2011.
Det tas sikte på at både store, mellomstore og små kommuner skal delta.
Det legges vekt på geografisk spredning slik at alle landsdeler er representert.
Variasjon i den politiske sammensetningen av kommunestyret, dvs at man bør ha en
spredning av kommuner etter politisk farge. Her vil man ta utgangspunkt i ordførerens
parti.
Variasjon i alderssammensetningen i kommunen, målt i andelen befolkningen i
kommunen som er under 30 år.

Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til disse kriteriene. Det
vil være til hjelp når departementet skal ta stilling til hvilke kommuner som skal delta.

I vurderingen av hvilke kommuner som skal velges ut, vil vi også se på begrunnelse og motiv
for å delta. Derfor bør søknaden også inneholde en redegjørelse for hvorfor kommunen søker.

Evaluering
Forsøket vil bli evaluert. Det er derfor en forutsetning for å få delta at kommunen stiller seg
velvillig til å gi opplysninger som er relevante for forsøket til den institusjonen som får i
oppdrag å evaluere forsøket.

Frist for å søke
Fristen for å søke settes til 1. juni 2014.

Jeg ønsker dere lykke til med søknaden.

Med hilsen

Jan Tore Sanner

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Nordreisa kommune
Ordfører

Postadresse: Besøksadresse: Telefon:  77 77 07 10 Bankkonto: 4740.05.03954
Postboks 174 Sentrum 17 Telefaks: 77 77 07 01
9156 Storslett Organisasjonsnr: 943 350 833
E-post: postmottak@nordreisa.kommune.no www.nordreisa.kommune.no

Det Kongelige kommunal- og 
moderniseringsdepartement
Postboks 8004 Dep
0030  OSLO

Deres ref:  Vår ref: Løpenr: Arkivkode Dato
14/3153 1 2009/3877-8 19131/2014 010 30.05.2014

Søknad om å få delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 
17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015

Nordreisa kommune takker for invitasjonen til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som 
fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget 2015.

Et enstemmig formannskap vedtok følgende i møte 30.5.14:
Nordreisa kommune søker om å delta i forsøk med stemmerett for ungdom ned til 16 år ved 
kommunestyrevalget i 2015.  Ordføreren gis fullmakt til å fremme søknaden innen fristen 1. juni 
2014.

Nordreisa kommune er regionens største kommune med sine 4854 innbyggere (tall pr 31.12.13)
og Areal: 3.434 km² (Størst i Troms). I 2013 var det 3691 stemmeberettigede og oppslutningen 
rundt valget var 70,4%. 
Pr 1.1.14 var 56 innbyggere 15 år, 73 innbyggere 16 år, altså totalt ca 130 innbyggere som fyller 
16 eller 17 år i valgåret 2015. 1742 innbyggere er mellom 16 og 44 år.

Nord-Troms Videregående skole er i Nordreisa kommune, og har 12 forskjellige 
utdanningsprogram: 3 studieforberedende og 9 yrkesfaglige. 

Nordreisa kommune har eget ungdomsråd, og representanter fra ungdomsrådet har møterett i alle 
hovedutvalg. 

I 2010 ble det opprettet barn- og unges kommunestyre (BUK). BUK har 20 representanter i 
alderen 10-18 år, med møter 2 ganger i året.

Ordfører i dag tilhører Arbeiderpartiet, og kommunestyret består for øvrig av følgende politiske 
partier: Frp, Høyre, Ap, Sv, Sp, og Krf.

Vi håper vår kommune vil bli valgt ut til å være med i denne forsøksordningen, da vi ser verdien
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av å ha ungdom med når viktige beslutninger skal vedtas, og spesielt når slike beslutninger
gjelder ungdommens hverdagsliv og fremtid. Vi ser også viktigheten av at ungdom engasjerer
seg i sin lokalpolitikk, og at ungdom ser at deres meninger teller.

Med vennlig hilsen

Lidvart Jakobsen
Ordfører

Ellinor Evensen
Valgansvarlig 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/330-1

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 13.01.2012

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
2/12 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 09.02.2012

Årsmelding 2011 Næringsutvalget

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsmelding 2011 Kommunens næringsarbeid
2 Kommunikasjonsstrategi for Norges Nasjonalparklandsbyer
3 Prosjektplan Omdømmebygging i Nord-Troms

Saksprotokoll i Nordreisa Nærings- og kulturutvalg - 09.02.2012 

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldingen er tatt til orientering.

Rådmannens innstilling

Årsmeldingen er tatt til orientering.

Saksopplysninger

Nordreisa kommune har i 2011 i samarbeid med Nordreisa næringsforening gjort en 
spørreundersøkelse der man har utredet kvantitativt; Bedriftstilfredshet i Nordreisa. Vedlagt. 
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Hensikten med undersøkelsen var å avdekke om hvor tilfreds eller utilfreds bedrifter er med å 
være etablert i Nordreisa kommune. Resultatene er nyttige og kan brukes for å forbedre 
rammevilkårene for næringslivet i Nordreisa.

Det fremkommer av undersøkelsen at Nordreisa kommune ikke har tilfredsstillende evne til å:
- Veilede om støtteordninger.
- Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende
- Stimulere til jobbskaping og nyetableringer

Kommunen har derimot høy score på:
- Rask og god kommunal saksbehandling
- Ha en politikk som bidrar til likeverdige konkurranseforhold.

Kommunens forbedringsområder:
- Offensiv næringspolitikk
- Lydhør ovenfor næringslivets behov
- Øke satsingen på nyetableringer med mer midler.

De mest negative sidene ved å være etablert i Nordreisa synes blant annet å være “bygdedyret/ 
janteloven”, manglende samarbeid kommune og næringsliv, lite eller dårlig satsing på 
næringsutvikling, kommunale avgifter og hvordan de påvirker forbruk og kompetanse innen 
næringsutvikling i kommunen.

Nordreisa kommune er viktig samarbeidspartner, tilrettelegger for næringslivet. Er Nordreisa 
kommune sitt mål å være en næringsvennlig kommune? Har Nordreisa kommune noen plan for 
sitt næringspolitiske arbeid? 

Vurdering

1. Offensiv næringspolitikk: Nordreisa kommune bør ta til etterretning spørreundersøkelsen
og finne de mål og tiltak som vil gi kommunen en offensiv næringspolitikk.

2. Kompetanse i næringspolitikken: Nordreisa Formannskap har i møte 25.1.2011 vedtatt at 
Næringsutvalget skal følge undervisningsopplegg lagt opp av Nord-Troms Studiesenter 
og Universitetet i Tromsø på næringsutvikling.

3. Lydhør ovenfor næringslivets behov: Skape arena der næringen selv, politikere og 
administrasjon kan kreativt og proaktivt kan føre dialog og holde informasjonsflyt på en 
slik måte at man tilfredsstiller behov for medvirkning og kunnskap om næringslivet i 
Nordreisa. For eksempel frokostmøter.

4. Stimulere til kontakt mellom næringsdrivende: Bistå og aktivt oppfordre 
Næringsforeningen i Nordreisa og Halti Næringshage til å ta tak i økt samarbeid  
innenfor bransjer. Disse er naturlige arenaer der samarbeidskonstellasjoner lettere kan ta 
form. Kommunen kan være en tydeligere bestiller.

5. Nyetableringer: Tiltaket Etablererpakke er opprettet i Formannskapet 25.november 2011. 
Landsbybedrifter kan være et tiltak på økt kompetanseheving innen reiseliv og service. 

Årsmeldingen tas til orientering.
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Nordreisa Kommune

��

Årsmelding 2011
Kommunens næringsarbeid – politisk og 

administrativt i 2011 

Beate Brostrøm
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ÅRSMELDING 2011 – Nordreisa Næringsutvalg
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Næringsutvalgets	virksomhet
Næringsutvalget har kun hatt 2 møter og behandlet 3 saker. Sakstallet er lavt av flere grunner. 

Første halvår var det redusert bemanning på næring. I tillegg kan saker behandles raskt i samråd 

med ordfører av administrasjonen, jfr delegasjonsreglementet. Dette gjør at behovet for saker til 

politiske utvalg har vært lite. Det lave antallet næringsutvalg i 2. halvår skyldes nedlegging av

næringsutvalget. Dette har påvirket saksbehandlingstiden og framdrift for næringsarbeidet i 

kommunen. Formannskapet som skulle behandle næringssaker frem til nytt utvalg var opprettet, 

hadde ikke kapasitet nok til å behandle næringssaker.

Utvalget/ kommunen har blitt kritisert for manglende offensiv næringspolitikk jfr. undersøkelsen 

Bedriftstilfredshet i Nordreisa kommune. Næringslivet i kommunen ønsker større forståelse for 

næring fra politikere, bedre kompetanse på næring og næringsutvikling, offensiv næringspolitikk 

og ikke minst kontaktflate der næringslivet kan møte politikere med problemstillinger direkte.

I 2011 fikk kommunen 930 000 kr fra fylket til kommunalt utviklingsfond. Fra driftsbudsjettet ble 

det bevilget 408 000 kr. Det er til sammen i 2011 gitt kr 978 998 fra kommunalt utviklingsfond og 

kommunale midler, hvor av 155 000 kr er omdisponert fra gamle saker. Resterende midler er 

brukt til tilrettelegging for næring. En søknad ble avslått. Flere søkere har fått mindre tilskudd 

enn de søkte om. Dette grunnet tilskuddssats, føringer og penger i fondet. 

Nordreisa kommune har som en av 8 i Troms fått ny samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. 

Virkemiddelapparatet lokalt og sentralt er nå mer entydig. Det er nå utveksling av informasjon og 

saksopplysninger mellom Innovasjon  Norge og kommunen. Vi har anledning til å hospitere og får 

tilbud om faglig oppdatering på en helt annen måte enn kommunene som ikke fikk 

samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter en nøye vurdering av næringsarbeidet både 

administrativt og politisk i de enkelte kommuner. Det er kun kommuner med næringsarbeider 

som får avtale med Innovasjon Norge.

I 2011 fikk næringslivet i Nordreisa over 6 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge. 

Dette er en nedgang på i underkant av 4 millioner fra 2010.

Næringskonsulentens	virksomhet
Næringskonsulenten har delegert ansvar for tildeling av midler til kr 100 000. Dette gjør at 

næringslivet opplever rask saksbehandling i Nordreisa kommune, jfr spørreundersøkelse.

Næringskonsulent Knut Berg jobbet i 50 % stilling frem til hans avgang i mai 2011. I mai 2011 

overtok Beate Brostrøm hans stilling, i 100 %. 

Næringskonsulentens arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, 

infrastruktur og samferdsel. Næringskonsulenten skal være fagressurs på området 

næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende i forhold til kunder og kollegie. 

Næringskonsulenten er også ansvarlig for Nasjonalparklandsby satsingen, og er med i 

arbeidsgruppen på landsbasis. Norges Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, 

Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 2011 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, som skal 
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føre arbeidet i ønsket retning. Vedlagt. Ordfører er deltakende i styringsgruppen. Det lokale 

landsbyrådet er en samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter 

starter her. Det er sagt i kommunikasjonsstrategien at kommunene bør ha minimum 50 % stilling 

avsatt til å ivareta det lokale arbeidet. Dette er i Nordreisa kommune innarbeidet i stillingen til 

Næringskonsulenten.

Næringskonsulenten fikk i september 2011 20 % stilling i omdømmeprosjektet i Nord-Troms, og 

er deltakende i prosjektgruppen. Prosjektplan vedlagt. Målsetningen med prosjektet er at man 

skal styrke Nord-Troms sitt omdømme og samarbeide tettere på tiltak i regionen. Regionrådet er 

eiere av prosjektet. Prosjektet går over 3 år og prosjektleder er Silja Karlsen fra Skjervøy. Alle 

Nord-Troms kommunene er med. Rådmenn er deltakende i styringsgruppen.

Næringskonsulenten er i tillegg kommunens representant i Tornedalsrådet og Tornedalsrådets 

Næringsgruppe. Sammen med kommunene Kautokeino, Kåfjord, Storfjord, Enontekio, Mounio og 

Kiruna jobber næringsgruppen nå med tettere samarbeid på strategi og mandat, og utarbeider 

nå næringsstrategier for Tornedalsområdet. Samarbeidsområder er Bergverk, infrastruktur, 

reiseliv og kulturnæringer.

Næringsarbeidet fra kommunens side fikk positive tilbakemeldinger gjennom 

næringslivsundersøkelsen. (Over gjennomsnittlig fornøyd). Spesielt ble saksbehandlingstiden i 

næringssaker trukket frem som et godt eksempel. Næringskonsulenten fikk samtidig kritikk for 

manglende/ utilstrekkelig utadrettet virksomhet og manglende informasjon om støtteordninger, 

og det ble satt spørsmål til den nytilsatte næringskonsulents kompetanse. Det ble framsatt et 

ønske om at næringskonsulenten bør i mye større grad enn tidligere skape samarbeid mellom og 

innad i bransjene.

Næringskonsulentens arbeid i %:

Næringskonsulent – saksbehandling 20 %

Næringskonsulent- Næringsutvikling 5 %

Næringseiendommer- opsjoner 1 % fra 2012

Omdømmeprosjektet 20 % i 3 år

Nasjonalparklandsby 50 %  

Nasjonalparkkommune 2 %

Tornedalsrådet 2 %

Sum 100 %

I praksis brukes det meste av tiden til Nasjonalparklandsby og -kommune til næringsutvikling 

med basis i tilhørende strategier.
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Bedriftsetableringer/	nye	arbeidsplasser
Det er gitt økonomisk støtte til 2 nyetableringer. Det er gitt midler til 8 nye prosjekter. Det er

opprettet en Etablererpakke som skal bidra til god bedriftsutvikling.

21 etablerte bedrifter og prosjekt har fått støtte. Mange av de som har søkt midler har fått mindre 

midler enn det de har søkt om.

Det er registrert 42 nye selskaper i 2011 i Nordreisa kommune.

Næringsfond

Tekst 2008 2009 2010 2011
Kommunale 
grunnlagsinvesteringer

45.000 128.257 0 0

Kommunalt tiltaksarbeid 67.000 162.503 97.000 417.706

Bransjerettet støtte 75.000 218.275 136.985 466.930

Støtte ny virksomhet 349.862 347.590 689.807 150.000

Støtte eksisterende virksomhet 470.897 223.007 380.228 366.178

Sum 1.007.759 1.079632 1.304.020 1.400.814

Bransjeinformasjon:

Varehandel
Oversikt over de reelle tallene for varehandel og omsetningsstatistikk kommer ifølge SSB i slutten av 

april 2012. 

Næringen merker nå sterk konkurranse fra Alta og Tromsø etter utbygginger av varesentere, hoteller 

og badeland. Alta driver nå er mer aggressiv markedsføring mot Nord-Troms. Det er påpekt gjennom 

media at næringen her har behov for å posisjonere seg gjennom tiltak som f.eks service, egenart og 

spesielle utvalg. Det er grunn til å tro at varehandelen har behov for sterkere støtte og målrettede 

tiltak i årene som kommer, for å kunne motvirke handelslekkasje til de store byene og internett. 

Handelsnæringen må kanskje i sterkere grad enn før jobbe målrettet for å tiltrekke seg kunder og 

utnytte kundegrunnlag i godt besøkte perioder.

Kommunens nærmeste samarbeidspart i forhold til denne bransjen er Nordreisa Næringsforening. 
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Reiseliv
Nordreisa har fått status som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby. Det er og 

opprettet nasjonalparklandsbyråd. Statusen gjør at vi har muligheten til å utvikle oss som et sted for 

naturnær turisme på en helt annen måte enn tidligere. Vi vil få mer midler til tilretteleggingen, mye 

gratis markedsføring og mange nye utfordringer i tida som kommer.

Bedrifter som har satset på fisketurisme har fremdeles en svært positiv utvikling. Det er kommet 

flere nye i løpet av året og flere utvider nå virksomheten.

Det er manglende oversikt over hva som kan oppleves i vår kommune, og det ble satt i gang et arbeid 

på en turistinformasjonsportal i 2012, der man skal samle bedrifter og produkter i kommunen og i 

kommunens nærhet. Der vil attraksjoner likefullt som tilbydere av overnatting og opplevelser kunne 

gjøres tilgjengelig for kunden på en oversiktlig og god måte.

Det overordnede systemet for ivaretakelse av reiselivets markedsføring og 

salg(destinasjonsselskapene) har over tid blitt en kasteball i systemet. Troms fylkeskommune ønsker 

at man skal velge seg destinasjonsselskap, som får midler etter antall medlemskommuner. 

Merverdien av å være med i destinasjonsselskapene er ikke tallfestet. Nedleggelsen av Nord-Troms 

reiseliv legger også kommunene i Nord-Troms i en bakevje, med unntak av kommuner i Tromsø-

regionen. Det er ønskelig for Troms Fylkeskommune at Nordreisa kommune melder seg inn i Visit 

Tromsø, noe som politikere mente var for langt borte. Det er ikke sagt hva en slik investering 

(100 000 kr i året) vil gi av salg til reiselivsbedrifter. Reiselivsbedrifter lokalt har kun i dialog med 

næringskonsulenten ikke sett verdien av medlemskap. Derav har Nordreisa kommune ikke meldt seg 

inn i noen destinasjonsselskap i 2011. 

Kommunen har per i dag ingen tydelig samarbeidspart innen reiseliv. Det foreslås at dette bør 

prioriteres i videre arbeid med reiseliv i kommunen. Man kan bruke Turistinformasjonsportalen som 

samarbeidsarena, hvis man lykkes med oppslutning her.

Bygg,	anlegg	og	industri
Hamneidet Laks AS ble solgt i 2008. Dermed har vi ikke lengre noen oppdrettsanlegg med lokalt 

eierskap. Sjøtransport AS har hatt en svært god utvikling. Markedet deres er stort sett føring av 

laksefor. Disse utvider nå sin kapasitet i Sørkjosen havn. De er nå kommunens største arbeidsgiver, 

hvis man ser bort fra Ymber og det offentlige.

Det er varslet satsinger fra statlig hold i de kommende årene. Nordområdesatsingen begynner å ta 

fart og vi har i kommende år mange utfordringer å ta tak i. Store prosjekter i nær fremtid er:

1. 420 kV linje Balsfjord-Hammerfest

Ny infrastruktur for Energi i Nord-Norge. Gir ringvirkninger i form av utnytting av 

energiproduksjon i nord. Eks. Vindkraft, småkraft, olje, gass- industri, mineral etc.

Prosjektet LUEN ivaretar det forberedende arbeidet med lokale bedrifter.

2. Tuneller; Sørkjosfjellet og Nordnes

3. Sørkjosen havn:

Mulig å posisjonere seg i forhold til transport, mineraler, utvikling av lager, supply etc. 

Foreløpig prosjektstilling på plan.

4. Olje-,gass satsing i nord
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5. Mineralutnyttelse; hvordan utnytte våre reserver.

Samarbeid søkes med Nord-Troms kommunene, Innovasjon Norge og Halti Næringshage, da 

næringen selv ikke er organisert sammen. Kontakt med aktører innen bygg, anlegg og industri bør 

ivaretas bedre enn det har vært til nå.
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Fiskeri
Fra fiskerifondet har vi i 2011 ikke hatt aktivitet. Det er gitt kr 69 888 fra Næringsfondet i form av 

tilskudd.

Fiskerikaia i Sørkjosen er blitt utvidet og det er kjøpt inn ny kran. Dette vil gjøre forholdene for 

fiskerne mye bedre enn tidligere. Det er bygd et eget redskapslager for fiskere på nykaia.

Fiskerihavna i Oksfjord er ferdigstilt. I Oksfjord er det dannet et eget utviklingslag som skal arbeide 

aktivt med blant annet etableringer i havneområdet.

Det har vært store problemer med å få levert fisken fra fiskemottaket i Sørkjosen. Det er nå inngått 

avtaler som gjør at leveransene for tiden foregår tilfredsstillende.

Kommunen har vedtatt oppdrettsfri-fjord i Reisafjorden. Dette er signal om satsing på fjordfiske og 

ingen videre pro-aktiv jobb med oppdrettsnæringen fra administrasjonens side.

Nordreisa kommune samarbeider her med Nordreisa fiskarlag og Sørkjosen fiskemottak i 

ivaretakelsen av fiskeri.

Landbruk
Det er gitt kr 115 366 fra Næringsfondet i form av tilskudd til utvikling og kompetanse.

Nordreisa kommune har fram til de siste årene vært den største landbrukskommunen i Nord-Troms 

region. Landbruket har alltid vært en viktig og stor næring for kommunen. Pr jan 2011 har vi 62 bruk i 

drift. Vi har nå 15 bruk med melkekyr, 10 har geiter og 34 har sau. I tillegg har vi 2 bruk som driver 

med ammekyr (kjøttfe), og noen få har bare grovfòrproduksjon. Brukene disponerer til sammen ca 

18700 da oppdyrka areal. Troms fylke skårer høyt og noen ganger høyest på landsbasis når det 

gjelder kjøttkvalitet på lam og melkekvalitet fra geit. Dette er inkludert produksjon i Nordreisa og noe 

man skal være stolt over.

Nedgangen i landbruket har vært stor. Det er mange utfordringer det må tas tak i for at trenden skal 

snu. Man står ovenfor et generasjonsskifte i landbruket. Samtidig er det behov for betydelige 

summer til restaurering og utbygging av mange driftsbygninger. Landbruk bør få større fokus enn hva 

som har vært tidligere.

Kommunen samarbeider internt i administrasjonen, i tillegg til eksternt med Nordreisa Bondelag og 

Landbruk Nord.

Kommunikasjon og	samferdsel

Bredbånd

Nordreisa kommune har i kommunestyret 15.12.2011 og 26.01.2012 vedtatt en framdriftsplan for 

videre jobb med utbygging av bredbånd i kommunen. Det jobbes videre med dette i henhold til 

økonomi og vedtak.
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Fly,	vei	og	havn

Det er opprettet samarbeid mellom kommunen og kommunens flyplassledelse. Vi har befestet et 

samarbeid som kan gi gode forutsetninger for videre tilrettelegging for reiseliv, arbeidspendlere og 

god kommunikasjon med byene omkring oss.

Nordreisa kommune er høringspart og har gitt innspill gjennom Regionrådet til statlige og 

fylkeskommunale planer om vei og samferdsel.

Nordreisa kommune jobber per i dag med å legge tilrette for bygging av dypvannskai, byggeareal for 

turistanlegg og småbåthavn. Hvis man klarer å ha planene klare før utbyggingsprosjektet tunell i 

Sørkjosfjellet kan man se for seg næringsutvikling og bedriftsetableringer i Sørkjosen havn. Dette bør 

være prioritert arbeidsområde i 2012.

Kollektivtransport

Kommunen har gitt høringsuttalelse gjennom Regionrådet til revidering av plan for kollektivtransport 

i Troms. 

Informasjonsarbeid, rekruttering og	markedsføring

Det viser seg at 20 % av arbeidstokken til kommunen i løpet av neste 10 år vil gå i pensjon. Dette 

medfører at vi har en rekrutteringsutfordring vi ikke klarer å dekke med den nåværende 

innflyttingssituasjon. Denne utfordringen vil vise seg i både offentlig og privat næring. Og privat 

næringsliv har uttrykt sin bekymring for kombinasjonen generasjonsskifte og manglende fullføring av 

videregående utdanning av ungdom. Kommunen og bedrifter melder om for få søkere, for lite 

kompetanse, feil kompetanse og tilnærmet ingen arbeidsledige. Nordreisa bør gjøre noen valg for 

videre satsing på rekruttering.

Hvordan kommunen forholder seg til media har stor innvirkning på hvordan kommunen oppleves, 

både som sted å bo so som virksomhet. Det er viktig å være åpen i sin kommunikasjon med media og 

andre. Grad av gjennomsiktighet i en organisasjon er ensbetydende for grad av riktig fremstilling. Vi 

behøver å være aktive i sosiale medier for å fremme dette. Kommunen har nå egen facebookside og 

egen side for næring, plan og utvikling. Kommunen bør bli flinkere til å bruke sosiale medier i alle 

sektorer. Dette skaper, i motsetning til nettsider, dialog med innbyggere, potensielle innbyggere og 

næringsliv.

Nordreisa kommune har mye gammelt materiale til sin markedsføring. Profil og 

markedsføringstiltakene er lite segmentert. Eks. reiselivsbrosjyrer egner seg dårlig i rekruttering av 

ny arbeidskraft. Det er også manglende plan, mål og visjoner for arbeidet, som vil ivaretas i ny 

kommuneplan.

Tiltak gjort for rekkruttering i Nordreisa kommune 2011:

1. Satsing på nye innbyggere

a. Velkomstpakke

i. Diverse brosjyremateriell

b. Informasjon på internettside

c. Facebook-sider

d. GooglePlaces registrering

2. Omdømmeprosjektet
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Næringsstrategier	for	2012

Egen sak.
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S T R A T E G I

N O R G E S   N A S J O N A L P A R K L A N D S B Y E R   2 0 1 1 – 2 0 1 3

Innledning;

Strategien gir retningslinjer for hvordan Nasjonalparklandsbyene skal jobbe overordnet 

med spesiell fokus på kommunikasjon – både sentralt og lokalt – for ledere, ansatte og 

involverte aktører.

De 5 landsbyene som er med i pilotprosjektet til Nasjonalparklandsbyene er meget 

forskjellige og har ulikt utgangspunkt for å lykkes i sin satsing. Samarbeid med andre 

miljøer synes å være nødvendig for å lykkes, noe som betyr at man skal forholde seg til 

mange ulike fagmiljøer. Dette stiller store krav til kommunikasjonen internt.

Strategien skal understøtte visjonen og tydeliggjøre vår vilje og evne til å være det som 

kan forventes av en Nasjonalparklandsby. Den er et overordnet dokument som ledere og 

sentrale beslutningstagere og støttespillere skal være forpliktet av. 

Strategien sier hvordan vi henvender oss til markedet og våre ulike målgrupper, og 

knyttes blant annet til valg av budskap, formulering av budskap, valg av 

kommunikasjonsformer og valg av mediemiks og kommunikasjonsbærere.
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Vi har en kommunikasjonsmessig utfordring med å fylle begrepet Nasjonalparklandsby 

med noe som er av verdi for våre omgivelser og sørge for at vår kommunikasjon bidrar 

til å oppfylle intensjonen om økt verdiskaping lokalt.

Alle involverte parter er ambassadører for Nasjonalparkene.  Kommunikasjon skjer blant 

annet gjennom nettverk, samarbeidsprosjekter, kulturbygging, reklame og 

samfunnskontakt. Kvalitet, åpenhet og troverdighet skal kjennetegne all kommunikasjon.

Perspektiv

Nasjonalparklandsbykonseptet har et langsiktig perspektiv og dets innhold er spesielt 

viktig for fremtidige generasjoner. Kommunikasjonsstrategien skal også gjenspeile dette 

fremtids-

perspektivet og fokusere på vern av varige verdier. Bevissthet rundt skjæringspunktet 

mellom kommersialisering og vern vil være avgjørende.

Utgangspunkt for strategien;

Det er enighet om at det skal utarbeides en operativ kommunikasjonsstrategi som er 

forankret i følgende strategiske dokumentasjon;

- Plattform for Norges Nasjonalparklandsbyer

- Rapport forprosjekt Norges Nasjonalparklandsbyer

- Merkevarestrategi, Lillehammer Kunnskapspark

- SWOT Norges Nasjonalparklandsbyer

- Prosjektplan for perioden 2010-2013

- Visuell profil for Norges Nasjonalparklandsbyer

Innholdet fra disse dokumentene vil kun i begrenset grad bli sitert i 

kommunikasjonsstrategien, men vil likevel være førende for planarbeidet, strategien og 

anbefalte tiltak. Etter enighet med arbeidsgruppen er det utarbeidet ny visjon og nye 

verdier for å være mer tydelig i kommunikasjonen.
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Det operative fokuset er sterkest og derfor vil aktivitetsoversikten og retningslinjer for 

hvordan kommunikasjonstiltakene skal gjennomføres være meget sentrale.  

Aktivitetsoversikten inneholder alle overordnede og sentrale aktiviteter som 

arbeidsgruppen har prioritert, men den må også være gjenstand for regelmessig 

evaluering og oppdatering i forhold til endringer i rammebetingelser og omgivelser.

Aktivitetsoversikten gjelder for perioden 2011 til 2013, men realiseringsgrad vil være 

avhengig av de til enhver tid gitte økonomiske rammer for prosjekter.

Situasjonsbeskrivelse;

Nasjonalparklandsby-prosjektet ble etablert i 2008 av Miljøverndepartementet og 

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som et virkemiddel for økt verdiskaping i 

kommuner og bygder rundt våre store verneområder. I dag sorterer satsingen under DN.

Pilotprosjektet skal evalueres i løpet av 2013 og dersom det er forutsetninger for å gå 

videre med prosjektet vil det bli åpnet opp for en ny søknadsrunde. Steder som får 

Nasjonalparklandsbystatusen vil beholde denne i 10 år av gangen.

En Nasjonalparklandsby skal 

- være en naturlig innfallsport til nasjonalparken

- gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken

- tilby grunnleggende servicefunksjoner

- ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling

Visjon og verdier er definert som følger, hvor visjonen er;

”Nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av 

natur- og kulturarv.”

Nedenfor er gitt en mer detaljert beskrivelse av hvilken forståelse som legges i ordene og 

hvilke forventninger som skal innfris i forhold til visjonen.

Nasjonalparklandsbyene = 5 unike steder i Norge som er spesielt utvalgt
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skal være = må bevises i ord og handling, hver dag

det beste = konkurransedyktige ift alternativer i inn- og utland

vertskap = serviceinnstilt og gjestfritt til gjestens beste

for tilrettelagte = utviklet, tilpasset og gjort tilgjengelig for

målgruppen

opplevelser = inntrykk og minner for livet

av naturarv = i respekt for naturen

og = ikke enten eller, men både og

kulturarv = med interesse for vår opprinnelse og historie

Det er viktig at alle aktørene i Nasjonalparklandsbyene kan identifisere seg med verdiene. 

Det gjelder politisk ledelse, kommuneadministrasjon, lokale næringsaktører, 

reiselivsaktører og innbyggere. Som Nasjonalparklandsby skal vi leve etter følgende 

verdisett som skal være førende i hverdagen og på sikt bli en kultur for alle.

E Ekte

N Nytenkende

E Engasjerte

R Rause

G Gjennomføringsevne

I Innsiktsfulle
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Vi skal være ekte og naturlige og stolte av vår egenart. Kvalitet i alle ledd og i alle 

leveranser skal være vårt varemerke.

Vi skal være nytenkende og åpne for å se nye løsninger både i innholdet til produkter 

og tjenester, og i måten vi tilrettelegger og presenterer dem på.

Vi skal være engasjerte og by på oss selv fordi vi er avhengig av å involvere både 

innbyggere, lokale næringsaktører, gode ambassadører og eksterne samarbeidspartnere 

for å nå våre målsettinger.  Engasjement skaper energi og energi skaper resultater.

Vi skal være rause og by på oss selv og våre omgivelser, i pakt med de krav naturarven 

og kulturarven stiller til forvaltning.

Vi skal ha gjennomføringsevne og fokus på å skape resultater til beste for fellesskapet, 

den enkelte tilbyder og ikke minst for gjesten.

Vi skal være innsiktsfulle fordi markedet stadig er i endring, hvor vi må evne å tilegne 

oss kunnskap, forstå den og omsette den til nødvendig handling for å være 

konkurransedyktige i forhold til konkurrenter både i inn- og utland. Tilsvarende skal vi 

gjøre dette i forhold til naturarven og kulturarven.

Forutsetningen for å skape en kultur i samsvar med verdiene er at vi alle er villige til å ta 

de nødvendige konsekvensene. På markedsføringsfagspråket heter det ”living the brand” 

– og det skal vi gjøre.

Kommunikasjonsutfordringer;

Nasjonalparklandsby er et begrep uten betydning for folk flest. Utfordringen er derfor å 

fylle begrepet med et innhold som er av verdi for de ulike målgruppene vi skal 

kommunisere med og til.

Vi skal operere i et landskap med mange ulike aktører, med blant annet sentrale politiske 

myndigheter, kommunale etater, lokale næringsaktører, innbyggere og turister/brukere. 
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Dette krever en bevisst holdning fra de som er kommunikasjonsansvarlige både sentralt 

og lokalt – for at vi skal oppleves å ”snakke med én stemme”.

De 5 utvalgte Nasjonalparklandsbyene er i tillegg svært ulike og det er en utfordring å 

definere fellesnevnere for dem uten at dette går på bekostning av det særpreget de også 

trenger å kommunisere for å være lojale mot sin eksisterende merkevare og posisjon.

For alle Nasjonalparklandsbyene er det et faktum at de er delaktige i flere andre 

offentlige utviklingsprosjekter, det kan derfor også være en utfordring å få målsettingene 

fra de forskjellige prosjektene til å stemme overens og/eller oppnå ønsket synergieffekt 

mellom de ulike prosjektene som alle er tids- og ressurskrevende.

I tillegg til de 5 Nasjonalparklandsbyene er det også utnevnt 33 Nasjonalparkkommuner 

som inngår i et interkommunalt samarbeid om 

nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv. Kommunikasjonsstrategien må sørge for 

at omgivelsene ser forskjellen på en Nasjonalpark-kommune og en Nasjonalparklandsby.

Kommunikasjonsmål

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel for å realisere de overordnede målsettingene 

med Nasjonalparklandsby-prosjektet. Kommunikasjonen skal bidra til å synliggjøre og 

skape aksept for vår rolle og funksjon. Gjennom god og effektiv kommunikasjon skal vi få 

økt konkurransekraft for å lykkes i forhold til våre konkurrenter.

Prosjektets hovedformål er å stimulere til økt lokal verdiskaping og vil være en 

mulighet for lokal næringsutvikling.  Kommunikasjonen må bidra til å skape lokal 

oppslutning om prosjektet slik at det er grunnlag for å hente ut den ønskede og 

planlagte gevinsten. Kommunikasjonen skal bidra til å mobilisere internt og skape 

stolthet.

Merkekjennskapen må økes hvis vi skal fremstå som troverdige verdiskapere og attraktive 

områder med innhold og tjenester av verdi for omverden i inn- og utland.
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For å få styrket den overordnede merkekjennskapen til Nasjonalparklandsbyene som 

begrep er det en forutsetning at det gjennomføres sentralt styrte prosjekter – både av 

innholdsmessig karakter og i kommunikasjonssammenhenger.

Det er utarbeidet en grafisk profil som i varierende grad blir benyttet av de ulike 

landsbyene. En sterkere merkekjennskap hvor Nasjonalparklandsby som begrep betyr noe 

for de besøkende vil bidra til større oppslutning om bruken. Kommunikasjonsstrategien 

må ha som mål å bidra til at landsbyene ser større verdi og egennytte av å identifisere 

seg som en Nasjonalparklandsby.

En sterk identitet og tydelig posisjon vil kunne hjelpe oss til å bli en attraktiv 

samarbeidspartner og innholdsleverandør for regionale reiselivsselskaper og for 

Innovasjon Norges markedsføring av Norge både til nordmenn og til utlendinger. Vår 

kommunikasjon må ha som mål at den skal gjøre oss mer attraktiv som 

samarbeidspartner overordnet og at vi gjennom prosjektet lettere også får vist frem den 

enkelte landsbys attraksjoner og tilbud.

Merkeassosiasjonen må være tydelige hvis vi skal klare å ta en tydelig posisjon i 

markedet og etablere et forhold til våre prioriterte målgrupper. Kommunikasjonen må 

være konsistent over tid og både budskap, form og innhold må være gjenkjennbart for 

mottaker.

Assosiasjonskartet nedenfor viser ulike elementer som er av betydning for dagens 

opplevd posisjon, hvor noen er sterkere enn andre. 
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Assosiasjonskartet under viser de områdene som er merket med rødt og som må styrkes 

for å oppnå ønsket posisjon. 
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Ett felles hovedbudskap for Nasjonalparklandsbyene må kunne kombineres med 

delbudskap for den enkelte landsby og landsbys aktivitet/tilbud slik at den enkelte 

landsby opprettholder sin identitet selv om de også er en Nasjonalparklandsby. Som 

tidligere omtalt skal dette prosjektet kunne leve parallelt med andre prosjekter 

kommunen deltar i.

Overordnet hovedbudskap må ta utgangspunkt i hva vi har forpliktet oss til å være og 

hva vi skal levere på.  En naturlig konsekvens vil derfor være at kommunikasjonen tar 

utgangspunkt i budskapet;

– Vertskap for din opplevelse av natur og kulturarv.

Som reiselivsdestinasjoner er gjestfrihet viktig sammen med kunnskapen om hva som skal 

til for å skape et vellykket opphold.  Gjennom vår kommunikasjon må vi demonstrere at 

vi har denne forståelsen og at vi evner å levere det målgruppen vil ha, på den måten de 

vil ha det.
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Analyser fra Innovasjon Norge viser at de turistene som besøker Norge er opptatt av 

aktiviteter og opplevelser, noe som innebærer at den fine naturen vår ikke er nok. Derfor 

er tilrette-leggingen av opplevelsen en meget vesentlig forutsetning for å lykkes.

Bruk av dialekt vil fremme lokal autensitet og kan bidra til å styrke egenarten til den 

enkelte Nasjonalparklandsby. Bruk av dialekt og stolthet over egen opprinnelse vil også 

være med på å fremme verdien EKTE, gjennom at vi benytter dette 

kommunikasjonsgrepet for å få en tydeligere signatur.

Målgrupper;

Nasjonalparklandsbyene skal kommunisere med svært mange målgrupper. Målgruppene 

kan deles inn etter hvilken relasjon de har til oss. Budskapet må skreddersys i 

kommunikasjon med målgruppene. Det er viktig at alle er bevisste hvilke målgrupper de 

kommuniserer med, og hva som er utgangspunktet og målet med kommunikasjonen.

Målgruppene er de aktører som Nasjonalparklandsbyene ønsker å prioritere i sin 

kommunikasjon, og som er kritiske for å nå våre mål. Prioriterte målgrupper i 

strategiperioden er;

- innbyggere/lokalmiljø og sentrale lokale talspersoner/frontfigurer

- destinasjonsselskaper

- lokale næringsaktører

- politikere/offentlige myndigheter sentralt og lokalt

- media/presse

- turister og gjester fra inn- og utland

De turistene som besøker Norge er personer som søker etter naturbaserte opplevelser og 

som har reist på minst en utenlandsreise som de selv har betalt i løpet av de siste 5 

årene. De er mer krevende enn gjennomsnittet, men mange er også villige til å betale for 

gode og spesielle opplevelser.

Rammebetingelser for kommunikasjonsvirksomheten;
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For å lykkes med de ambisiøse målsettingene er det flere faktorer som spiller inn og som 

må tas hensyn til i kommunikasjonsarbeidet.

Ressurser og finansiering

Prosjektet trenger forutsigbarhet når det gjelder økonomiske rammer slik at 

aktivitetsplaner blir tilpasset et gjennomførbart nivå. I den vedlagte aktivitetsplanen er det 

fastsatt hvilket totalnivå aktivitetene bør ligge på for å lykkes med satsingen. Det er 

naturlig at finansieringen skjer gjennom et spleiselag av flere aktører, uten at vi på 

nåværende stadium finner det naturlig å angi noen fordelingsnøkkel;

- offentlige myndigheter sentralt

- fylkeskommunen/kommunene lokalt

- destinasjonsselskaper

- næringsaktører lokalt

- eksterne samarbeidspartnere

- midler fra EU-programmer

Man må være inneforstått med at det er kostnadskrevende å lansere et nytt begrep og 

en posisjon i et marked som allerede er ganske mettet av spennende tilbud og 

aktiviteter.

Prosjektet vil ha en tidlig fase hvor det må investeres før man vil se for store økonomiske 

effekter for den enkelte næringsaktør. For å sikre oppslutning vil vi anbefale at det 

offentlige bærer en relativt større andel av kostnadene i innledende fase og at 

næringsaktørene bærer en tilsvarende større andel når prosjektet går over i en fase hvor 

man kan høste gevinster.

Organisering

Det har i tidligere notater vært tatt opp behovet for en fastere organisering enn 

nettverks-samarbeidet, noe vi støtter. Kun gjennom et forpliktende samarbeid med 

fremdrift og fokus på gjennomføring vil Nasjonalparklandsbyprosjektet kunne lykkes.
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Prosjektet trenger en person som kan fronte dem og som kan være en strategisk 

pådriver og diskusjonspartner for de forskjellige Nasjonalparklandsbyene i det daglige slik 

at man sikrer fremdrift og gjennomføringsevne.  Det anbefales derfor at det avsettes 

midler til ansettelse av en daglig leder/pressetalsmann som kan fylle både den 

overordnede strategiske og operative rollen.

Innholdet i prosjektet er av viktighet for et betydelig antall departementer jfr.

opplistingen under;

- UD i forhold til å påvirke Norges omdømme generelt

- Miljøverndepartementet i forhold til vern av Nasjonalparkene

- Nærings- og handelsdepartementet i forhold til Norge som reiselivsdestinasjon

- Kommunal- og regionaldepartementet i forhold til lokal verdiskaping

- Samferdselsdepartementet i forhold til infrastruktur

- Kunnskapsdepartementet i forhold til kompetanseheving blant barn og unge

- Landbruks- og matdepartementet i forhold til produksjon av lokalmat/råvarer

- Fiskeridepartementet i forhold til produksjon av lokalmat/råvarer

I tillegg kommer aktuelle direktorater og etater som opererer på vegne av de ulike 

departementene. For prosjektet vil det være hensiktsmessig å samarbeide med de fleste 

departementene, dog ikke på en slik måte at det ”faller mellom to stoler”. Vi vil anbefale 

at det gjennomføres en konsekvensutredning om hvilken tilhørighet prosjektet vil være 

mest tjent med.

Når det gjelder planlegging og gjennomføring av prosjekter vil vi anbefale at landsbyene 

i fellesskap velger ut noen få utvalgte prosjekter som gis prioritet. Operativt vil det kunne 

fungere godt om hver landsby tar hovedansvaret for ett prosjekt hver av gangen. På 

denne måten vil man være i stand til å få gjennomført flere prosjekter parallelt og det vil 

også være mer kostnadseffektivt.

Gjennomføring av fellestiltak vil også bidra til en styrking av Nasjonalparklandsbyene som

konsept ved at de i større grad vil oppleves å ha flere fellesnevnere og likhetstrekk.

Samarbeidspartnere
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Innovasjon Norge som har ansvaret for den sentrale markedsføringen av Norge som 

reisemål både i inn- og utland er en meget viktig samarbeidspartner. Det er av 

avgjørende betydning at Nasjonalparklandsbyene både som konsept, men også at den 

enkelte Nasjonalparklandsby med sine attraksjoner blir viet plass i den sentrale 

markedsføringen. Kun gjennom dette vil Nasjonalparklandsbyene bli anerkjent som noe 

Norge er stolte over å vise frem, på linje med Frognerparken i Oslo, Fjordene på 

Vestlandet og midnattssolen og Nordkapp for å nevne noen.

For å lykkes med å få plass i markedsføringen til Innovasjon Norge må vi gjøre oss 

fortjent til dette gjennom å bidra til at Norge blir mer attraktivt som reisemål på grunn 

av våre aktiviteter og tilbud – og den posisjon vi klarer å bygge oss opp i markedet over 

tid.

Det er gjennomført samtaler og møter med Oppland Fylkeskommune og Osloregionens 

Europakontor som er et tverrfaglig service- og kompetansesenter som skal sikre økt 

deltagelse for sine medlemmer i europeisk regionalt samarbeid. Foreningen har mange 

deltagere i kommuner og fylkeskommuner som dekker områdene for våre 

Nasjonalparklandsbyer og de har signalisert stor interesse for å få til et samarbeid med 

oss på våre prosjekter.

Vedlagt ligger deres tilbakemelding på vår oversikt over utvalgte satsingsområder som 

viser at det er mange spennende internasjonale prosjekter som sammenfaller med våre 

prioriteringer.

Bidrag fra EU programmer vil bidra til at flere prosjekter kan gjennomføres og at 

Nasjonalparklandsbyene gis et større handlingsrom slik at vi raskere kan nå våre 

målsettinger.

Prioriterte kanaler;

Et bevisst forhold til valg av kommunikasjonsbærere og -kanaler er viktig i alle 

virksomheter, men er nok spesielt avgjørende for oss som i så stor grad er avhengig av 

involvering og eierskap fra Nasjonalparklandsbyenes innbyggere og lokale 
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næringsaktører. For turisten og brukerne av våre tjenester vil møtet med lokalsamfunnene 

i stor grad være med på forme opplevelsen og innfrielsen av forventningene.

Vi finner det hensiktsmessig og inndele prioriterte kommunikasjonsbærere og kanaler i 

forhold til de ulike målgruppene da disse har meget forskjellig utgangspunkt og behov.

For prosjektgruppen og alle sentrale prosjektmedarbeidere i de enkelte 

Nasjonalparklandsbyene vil personlig dialog, workshops, seminarer samt regelmessig 

distribusjon av faglig informasjon være mest hensiktsmessig.

For innbyggerne i de ulike nasjonalparklandsbyene vil budskap, holdninger og 

informasjon fra myndighetspersoner og kommunens ledere være av overordnet 

betydning. Folkemøter, informasjonsvirksomhet og kurs vil være avgjørende for å sikre 

forståelse og eierskap. Konkrete effekter som diplom, pins, T-skjorte og lignende som 

bevis på at man er en Nasjonalpark-ambassadør vil sikre stolthet. Denne gruppen er også 

avhengig av å se at det skjer noe fra år til år og at vi er flinke til å kommunisere 

resultater av satsingen for å sikre oppslutning. Dette kan gjerne skje i samarbeid med 

lokalavis eller i form av et folkemøte hvor man også åpner for dialog om fremtidige 

aktiviteter.

For destinasjonsselskapene vil personlig dialog og oppfølging være sentrale virkemidler 

samt synliggjøring av synergieffekter ved å kunne øke destinasjonens attraktivitet 

gjennom økt profesjonalisering og synlighet.

For de lokale næringsaktørene vil kursing og personlig oppfølging knyttet til 

kompetanseheving og coaching/mentoring for egen virksomhets utvikling være 

avgjørende. I tillegg har vi sterke signaler på at ekstern synliggjøring og deltagelse i 

overordnede markedsføringskampanjer er viktig for å synliggjøre egen nytteverdi av å 

delta i prosjektet. 

For turisten og omverden for øvrig vil synlig markedsføring og presseomtale være de 

beste kommunikasjonsbærerne for å nå frem.  I tillegg vil deres møte med 

nasjonalparklandsbyen være viktig for å forme etterlatt inntrykk, som innebærer at vi må 

ha systemer for å holde motivasjonen oppe hos våre innbyggere og førstelinje kontakt 

samt sørge for at det konkrete innholdet i vårt konsept blir levert – for eksempel null 

toleranse på synlig søppel. Skilting og informasjonsmateriell hvor vi kommuniserer våre 
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leveregler som Nasjonalparklandsby har to effekter – de er oppdragende og de sørger 

for at budskapet blir kjent.

Kort oppsummert ser vi at personlig kontakt/dialog er meget avgjørende mot mange av 

målgruppene som viser at det vil være behov for betydelig ”manpower” og tilgjengelig 

arbeidskraft. Prosjektet trenger en frontfigur/leder med én tydelig stemme fra en person 

med tyngde og nettverk i bransjen, for å bli hørt – i forhold til de fleste målgruppene.

Kurs/kompetanseopplegg, presentasjoner og annet skriftlig materiell vil også være 

sentrale virkemidler for å nå ut til utvalgte målgrupper.

Fysiske tiltak med tilhørende synlighet/argumentasjon vil også være sentrale 

virkemidler for å demonstrere overfor de besøkende at en Nasjonalparklandsby er noe 

mer enn nabostedet.

www.nasjonalparklandsbyene.no vil være den viktigste markedsføringskanalen og kan i 

tillegg til å være en ekstern internett portal for Nasjonalparklandsbyene også fungere for 

den enkelte nasjonalparklandsby og dennes aktører samt som et intranett for involverte 

lokale aktører.

Markedsføring i alle hensiktsmessige kanaler (vil avhenge av endelig budsjett) og 

presseoppslag er de viktigste virkemidlene for å nå ut til turistene både i inn- og utland.

Satsingsområder;

Gjennom flere workshops er det definert noen utvalgte satsingsområder som er 

vesentlige for å fylle Nasjonalparklandsbyene med innhold.  De utvalgte områdene er;

- Intern forankring

- Erfaringsutveksling – gjensidig kompetanseheving

- Overordnet merkevarebygging og synlighet

- Vertskapsrollen
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- Kompetanseheving blant barn og unge

- Miljøsertifisering

- Lokalmat og råvarer

- Tilrettelegging og pakking av produkter og tilbud

Arbeidsgruppen i prosjektet har blitt enige om en arbeidsform de mener vil fungere ved 

at hver av landsbyene har tatt ansvar for sitt prosjekt.

Det er videre stor enighet om viktigheten av at det i tillegg til lokale tiltak gjennomføres 

flere sentrale tiltak som sikrer at landsbyene oppnår gevinster de ikke ville fått på 

egenhånd.

Det henvises til vedlagte aktivitetsoversikter for synliggjøring av tiltak, fremdrift og 

kostnadsrammer.
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Prosjektbeskrivelse

BOLYST
PROSJEKT OMDØMMEBYGGING I NORD-TROMS

DEL 1 Introduksjon

Langt mot nord, der avstanden er kort 
mellom de dypeste fjorder og de villeste alpelandskap 
og mellom innland og kyst.
Der viddene ligger vidstrakte, laksen spretter i elvene 
og stortorsken velter seg i havet,
- akkurat der- , 

der finner du Nord-Troms.
Fortellingen om nordtromsingen

Forprosjektet 

De 6 Nord-Troms kommunene  Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Storfjord og Lyngen har 
gjennom sitt samarbeidsorgan Nord-Troms Regionråd gjennomført forprosjektet ”Omdømmebygging 
i Nord-Troms” i perioden 2009 – 2010. Forprosjektet vurderes som vellykket og har dannet et godt 
grunnlag for å etablere et hovedprosjekt.  Forprosjektet har: 

 mobilisert mange mennesker i 6 kommuner i regionen Nord-Troms
 skapt interesse og engasjement
 skapt forankring i kommunale og regionale organer
 etablert et sterkt samarbeid med Universitetet i Tromsø 
 bidratt til å bygge et fagmiljø på omdømmearbeid/stedsutvikling i regionen
 synliggjort en felles identitet i regionen
 prøvd ut ny teknologi for dialogkonferanser
 skapt forventninger om konkrete resultater
 resultert i en hovedprosjektbeskrivelse med handlingsrettet aktiviteter
 resultert i positive vedtak i regionråd og kommuner om videreføring i et hovedprosjekt

Et prosjekt nært knyttet Universitetet i Tromsø med studium og oppfølging over to år
Prosjektet har et  nært samarbeid med Universitetet i Tromsø. Et spesielt utviklet og lokalt tilpasset 
studium i ”omdømmebygging og stedsutvikling” (15 sp) er gjennomført i løpet av 2010. 
Studentgruppa var sammensatt av  prosjektmedarbeiderne i alle kommunene, av folk fra 
regionrådet, ansatte ved videregående skole i regionen, folk som driver egen næring, politikere og 
ildsjeler innenfor den frivillige sektoren. Universitetet følger prosjektet i 2 år (forprosjektet og 
oppstartsfase hovedprosjekt).

Studenter fra Nord-Troms på 
omdømmestudium i Storfjord
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Dialogseminar utgjorde grunnmetodikken i forfasen. Det ble gjennomført et seminar  i alle seks 
kommuner,  med deltakelse fra hele befolkningen. Dialogseminar på nett er en nyutvikling, som ble  
utprøvd blant annet  for studentene og prosjektgruppa . Norgesuniversitetet var inne med midler  i 
forprosjektfasen  på grunn av at prosjektet prøver ut teknologiske nyvinninger. Metoden er utviklet 
av Universitetet i Tromsø og en del av kompetanseoverføringen mellom UiT og prosjektet.

Forankring
Regionrådet og kommunene er eiere av prosjektet.  Hver kommune har en prosjektmedarbeider som 
har  hatt den lokale kontakten med befolkningen, politikere, administrasjon og næringsliv i egen 
kommune. 
På dialogseminarene deltok ca 170 mennesker med ulik bakgrunn. Tre sentrale spørsmålstillinger ble 
satt på agendaen:   
”Hvem er vi og hva er spesielt med oss? (selvforståelsesperspektivet) , hvordan tror vi andre oppfatter 
oss ? (utenfraperspektivet) og hvem ønkser vi å være og hvordan framstå slik? 
(framtidsperspektivet)”

I tillegg hadde studentgruppa på 20 deltakere en bred gjennomgang av samme type spørsmål. 
Spørsmålene ble også brukt som grunnlag for en work shop under Forskningsdagene der elever fra 
videregående skole deltok. Rådsforsamlingen (regionrådets høgeste organ) som består av 3 
politikere og ordførerne fra hver kommune, hadde samme tema på møte i 2010. 
Prosjektmedarbeiderne har gjennom studiet skrevet oppgaver relatert til prosjektet, og gjennom 
disse har ytterligere flere personer  blitt involvert.

Interessen og engasjementet på disse arenaene har vært stor, og har gitt en bred informasjonsbase
til bruk i hovedprosjektet.

Grunnlag for et hovedprosjekt
Det er en stor ambisjon å  gjennomføre et omdømmeprosjekt som omfatter en hel region med 6 
ulike kommuner med totalt ca 16000 mennesker spredt over et areal på 9364 km2. Forprosjektet var 
viktig for å finne svar på om det i det hele tatt er mulig. Vil det være mulig å finne felles grunnlag  
gjennom identitet og  tilhørighet, for deretter skape noe som bygger omdømme av hele regionen?

Selvsagt fant vi mange identiteter. Og mange ulike oppfatninger av Nord-Troms som sted. Men et 
begrep  gikk igjen i alle sammenhenger, nemlig ”3 stammers møte”.  

Vi har allerede et råmateriale – en fortelling som ble til gjennom forprosjektet i møte med Nord-
Troms sin befolkning. Fortellingen om nordtromsingen og Nord-Troms kan omskrives og brukes i 
ulike sammenhenger. Men da må vi først gjøre et arbeid for å finne målgrupper – hvem skal 
budskapet rettes mot og hva skal budskapet være? 

”Men nordtromsingen er ikke kun norsk.  Nordtromsingen er også samisk og kvensk. 
Det er en kulturell arv som vi er svært så stolt av.
Det er her i Nord-Troms kulturene brytes, smelter sammen, og blir til ett. 
Til noe nytt og spesielt.
Nordtromsingen er nemlig et resultat av de ”tre stammers møte”

Fortellingen om nordtromsingen
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Dessverre var ikke forprosjektet målrettet nok  i forhold til ungdommens 
oppfatninger av sin identitet, hvordan de oppfatter regionen og ønsker at 
den bør være. Ungdommenes fortellinger mangler. 

En del ungdom  deltok på dialogseminarene, men det må gjøres mer for å nå 
fram til denne viktige gruppen. 
Hovedprosjektet har derfor prioritert ungdom som målgruppe. 

Bildet: Dialogseminar i Kåfjord

Forprosjektet tydeliggjorde at Nord-Troms ikke er en kjent ”merkevare” sett fra et utenfraperspektiv, 
og at selv om vi som bor her synes at regionen innehar kvaliteter  som vi setter pris på,  er ikke dette 
nødvendigvis kjent for eller oppfattet av andre. Når man beveger seg et stykke bort fra Nord-Troms , 
framstår regionen som usynlig og mangler et tydelig omdømme. Det gir oss muligheter til å skape et!  
Da må vi finne fram til det unike som kan beskrives – vi må gå på jakt blant våre skatter i Nord-Troms 
og velge ut noen som vi vil beskrive – lage fortellinger om.  De bildene som skapes av Nord-Troms 
skal være basert på det genuine og ekte, men samtidig ta inn i seg framtidens visjoner om hva 
regionen kan bli til.

Deretter må en finne hvilken form budskapet skal formidles i og hvilke kanaler som skal 
benyttes.Hovedprosjektet vil prioritere en styrt kommunikasjon om Nord-Troms, rettet mot :

- potensielle tilbakeflyttere
- potensielle innflyttere
- innbyggere og næringsliv
- potensielle næringsetablerere

De tiltak det søkes om midler til å gjennomføre i en 3-års periode fra høsten 2011, er alle kommet 

fram gjennom forprosjektets prosesser.

Dokumenter forprosjektet:
 Prosjektplan – forprosjekt
 Arbeidsplaner
 Delrapporter fra dialogseminareene i alle kommunene
 Rapporter fra  hver av de tre studiesamlingene
 Møtenotater
 Rapport fra samarbeidet med Universitetet i Tromsø  og Norgesuniversitetet
 Eksamensoppgaver prosjektgruppa
 Sluttrapport
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Begrunnelser

I dag er det et økende fokus på omdømmebygging av steder (place branding). Omdømmebygging 
tilskrives en stadig større betydning fordi vi i en global verden konkurrerer om oppmerksomhet, 
arbeidskraft, investorer og turister. Samtidig blir steder mer og mer lik hverandre, med tilgang til de 
samme produkter, teknologi og levemåter uavhengig av hvor man befinner seg. Det gjør at det blir 
viktig for steder å skille seg ut med spesielle særtrekk for å bli synlige og unike.

Regionen Nord-Troms er lite kjent utover egne grenser, og beveger man seg ut i en global setting, blir 
regionen forholdsvis liten og ”usynlige”. Nord-Troms har behov for å markere seg for å kunne 
rekruttere arbeidskraft i framtida, hvor særlig offenlig sektor vil ha store utfordringer. Regionen har 
også en reiselivsnæring i startgropa som har behov for drahjelp ved at Nord-Troms blir satt på kartet. 
Dette har vært noen av argumentene for å satse på omdømmebygging for regionen.

En sterk identitetsfølelse bidrar til  at utflyttere snakker positivt om det stedet de kommer fra og kan 
også bidra til at de vender tilbake. Prognoser tilsier at det i framtida vil bli færre hender tilgjengelig. 
Attraktive arbeidsplasser er fortsatt en viktig forklaring på hvorfor folk flytter eller blir boende. Men 
mens vi før så på det å utvikle arbeidsplasser som viktigste premiss for å skape gode lokalsamfunn, er 
vi nå i ferd med å se at det hele snues rundt. Det er kompetente mennesker som er den begrensende 
ressursen, og de kan velge og vrake i jobber over hele landet. De blir dermed kresne i sitt valg av 
bosted.

Nord-Troms har hatt tilbakegang i folketallet over år. Regionen har samlet sett en lav kvinneandel, 
selv om dette varierer noe mellom kommunene. I dagens arbeidsstyrke er gjennomsnittsalderen 
relativt høy. Mange vil derfor gå ut av arbeidsstyrken de nærmeste årene. Dette gjelder både for 
offentlig og privat sektor. 

Familier ser på følgende ved valg av bosted:

 Arbeid – for to

 Oppvekstvilkår

 Bomiljø

 Kultur- og fritidstilbud

Dette er det ikke alltid mulig for en kommune å tilby alene, men ved at vi tar hele regionen i bruk kan 
vi sammen tilby dette. Vi må bli selgere av regionen – ikke bare egen kommune. Dette arbeidet må 
gjøres i et langsiktig perspektiv om vi skal lykkes. I et nordområdeperspektiv må vi fremstå som et 
moderne samfunn med gode skoletilbud, god infrastruktur og gode kulturtilbud, for å beholde og 
rekruttere talentene, og utvikle både nærings- og samfunnsliv.

En forutsetning for å få dette til, er å øke våre egne innbyggeres kunnskap om regionen. Vi er selv de 
viktigste markedsførerne av regionen. Vi må kjenne våre egne styrker og framvise stolthet og 
entusiasme omkring disse. Vi må skape oss et felles framtidsbilde, et bilde med mening og verdi for 
den enkelte. Et bilde som får oss til å løfte Nord-Troms. En attraktiv region består av initiativrike 
mennesker som ser mulighetene der de finnes. 

”Et sted er ikke et sted før et menneske har vært der.
Et menneske er ikke et menneske før det har et sted”

Lars Saaby Cristensen: Halvbroren 2002
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Forankring

Forprosjektet var  forankret i Strategisk plan for Nord-Troms Regionråd – ”Nord-Troms Strategier” 
2007-2016 , og er et av 5 innsatsområder i planen.

Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

For innsatsområde 5 ”Profilering av Nord-Troms” er det satt følgende mål:
-”felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst og være en livskraftig region”-

For å realisere målet er det utformet ulike strategier, hvorav ”omdømmebygging – styrke felles 
regional identitet og samtidig bygge et positivt omdømme av regionen”  er en av strategiene.

I februar 07 gjennomførte Nord-Troms Studiesenter (eid av regionrådet) en workshop med tema 
”omdømmebygging” hvor 25 personer fra næringsliv og offentlig virksomhet deltok.  Universitetet i 
Tromsø presenterte teori og forskning om tema, og deltakerne arbeidet i grupper med å gi innspill til 
videre arbeid med et nordtroms-prosjekt. 

I 2009 – 2010 ble det gjennomført et  forprosjekt som hadde følgende overordnede mål :
Det skal utvikles konkrete tiltak som styrker  felles regional identitet og samtidig bygger et
positivt omdømme av regionen utad.

   

Alle kommuner har vedtatt en videreføring med et hovedprosjekt over 3 år fra 2011 - 2014.
Regionrådet gjorde vedtak 11. januar 2011 om videreføring av et hovedprosjekt i henhold til 
prosjektskisse. 

Ordfører i Kvænangen og prosjektmedarbeider fra samme 
kommune presenterer resultater fra dialogseminaret

     FASE 3:
     Vedlikeholdsfase

Kontinuerlig 
evaluering 
Videreføring

FASE 2: 
Gjennomføringsfase
HOVEDPROSJEKT

Prioriterte tiltak i 
handlingsplan
gjennomføres

FASE 1: Forprosjekt
 Kompetanseutvikling
 Identifisere muligheter i hver 

kommune
 Sammenholde muligheter regionalt
 Anbefaling av prioritering til regional 

handlingsplan
 Finansiering av hovedprosjekt
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DEL 2

Prosjektplan hovedprosjekt

Visjon: Nord-Troms skal fremstå som attraktiv og nytenkende

Hovedmål: Styrke felles regional identitet og samtidig bygge et positivt 
omdømme utad

Aktivitetsmål: Intern mobilisering av regionens innbyggere (identitetsbygging):
Gjennomføre tiltak som skaper stolthet og øker bevissthet om regionens 
muligheter

Eksternt fokus (omdømmebygging): En felles forståelse og profilering av  
regionens fortrinn. Finne fram til de unike ”prosjekter” som kan danne basis 
for omdømmebygging / profilering av regionen

Tiltakene skal øke bolyst og boglede og stimulere til entreprenørskap og
grunderutvikling

               Delmål: HA1:   Finne felles identitetsutrykk (”skattekiste”/markedsføringselementer) 
som kan danne grunnlag for både identitetsbygging og omdømmebygging.

HA 2: Lage en felles nettportal for Nord-Troms der regionenpresenteres og 
der man bruker erfaringer og materiale fra de andre delmålene til å lage 
en attraktiv portal.

HA 3: Unge i Nord-Troms. Finne mer ut om hvordan ungdom identifiserer seg 
med regionen og hvordan de beskriver nordtromsidentiteten. Hvordan 
ønsker de at Nord-Troms skal framstå for å gi et godt inntrykk som bidrar til 
godt omdømme. Dette skal konkretiseres i hva som skal til for å øke bolyst 
og entreprenørskap – at man vil slå seg ned her og ser muligheter for å skape 
noe for seg sjøl.

HA 4: Læring og erfaring – spredning

Målgrupper: På bakgrunn av at regionen preges av nedgang i folketall  og 
aldersskjevhet i befolkningen, har vi valgt å prioritere flere segment, 
og ha et spesielt fokus på ungdom innenfor alle disse:
 Potensielle tilbakeflyttere
 Potensielle innflyttere
 Regionens innbyggere og næringsliv
 Potensielle næringsetablerere

Tidsplan: 3-årig prosjekt med oppstart 1. september 2011.

HA 4: Læring og erfaring - spredning
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Informasjon og forankring  av hovedprosjektet

Regionrådet, Nord-Troms Ungdomsråd, kommunestyrene og Nord-Troms Næringsforum er viktige 
målgrupper. Forprosjektet synliggjør at det er viktig med en bred forankring av prosjektet, og at flere 
målgrupper involveres i arbeidet. I tillegg vil vi arrangere en ”inspirasjonssamling” for frivillig sektor i 
regionen, fordi denne sektoren bidrar til en stor del av regionens omdømmebygging gjennom 
festivaler, idrettsarrangementer, konserter etc. Det vil også bli arrangert flere dialogseminar for å 
involvere flere i prosjektet. Samtidig kan man prøve ut hvordan fortellinga om nordtromsingen 
fungerer. 

Organisering

Prosjekteier Nord-Troms Regionråd DA ( De 6 kommunene i Nord-Troms)

Styringsgruppe Rådmannsutvalget ( Rådmenn fra de 6 kommunene)

Prosjektleder Leder og koordinerer prosjektet 

Prosjektmedarbeidere Deltid/frikjøp av en person i hver kommune som driver aktivitetene

Referansegruppe En fra hver kommune ( De som i forprosjektet deltok i 
prosjektgruppa)

Nettverk Prosjektleder og prosjektmedarbeidere danner et regionalt nettverk 
for gjennomføringsfasen

Viktige samarbeidspartnere Nord-Troms Næringsforum (felles overbygning for kommunale 
næringsforeninger i regionen)
Nord-Troms videregående skole
Universietet i Tromsø
Troms fylkeskommune
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AKTIVITETSPLAN

HOVEDAKTIVITET 1 REGIONENS FELLES ”SKATTER”

Mål:   Finne felles identitetsutrykk ( markedsføringselementer) som kan danne grunnlag 
           for både identitetsbygging og omdømmebygging

Bakgrunn
Forprosjektet tydeliggjorde at Nord-Troms ikke er en kjent ”merkevare” sett fra et utenfraperspektiv, 
og at selv om vi som bor her synes at regionen innehar kvaliteter  som vi setter pris på,  er ikke dette 
nødvendigvis kjent for eller oppfattet av andre. Regionen er i stor grad usynlig når man beveger seg 
et stykke ut fra Nord-Troms og mangler et tydelig omdømme, og det gir oss muligheter til å skape et!  
Da må vi finne fram til det unike som kan beskrives – vi må gå på jakt blant våre skatter i Nord-Troms 
og velge ut noen som vi vil beskrive – lage fortellinger om.  De bildene som skapes av Nord-Troms 
skal være basert på det genuine og ekte, men samtidig ta inn i seg framtidens visjoner om hva 
regionen kan bli til.

Dette skal gjøres
1) Samle inn eksisterende materiale om kultur- og identitetsuttrykk fra Nord-Troms (skattekiste). I 
løpet av første prosjektår skal en ha samlet inn materialet, prioritert  hva av materialet som skal 
danne grunnlag for merutvikling (det unike). Velge ut et område i hver kommune rettet mot en 
bestemt målgruppe og ferdigutvikle et prioritert markedselement fra hver kommune. Disse må bestå 
av ”high ligths” som i sterk grad  bidrar til å synliggjøre regionen og  skape et godt omdømme.

Hensikt: Identitetsskaping internt i regionen (felles skatter /identitetsuttrykk). Finne fram til de unike 
prosjektene som kan danne basis for omdømmebygging/profilering av regionen.

2) Prioritere blant resten av det innsamlede materialet med hensikt å finne hvilke av disse som skal 
være med i en Nord-Tromsprofilering /utvelging av det ”unike” og det som er mest formidlingsbart. I 
løpet av prosjektår to skal en ha ferdigutviklet et element for samtlige målgupper , dvs 4 elementer.
Totalt i løpet av 2 år skal 10 elementer være prioritert og utviklet.

Hensikt: Finne hvilke budskap som skal være regionens uttrykk i en felles profilering. Må vurderes 
opp mot prosjektets målgrupper og hva som er ønsket budskap. Hva ønsker man å kommunisere til 
sine interessenter? Et identitetsuttrykk eller markedsføringselement vil kunne benyttes til å 
rekruttere fagfolk, noe helt annet annet skal kanskje  til for å utvikle entreprenørskap.

3) Hvilken form skal budskapet formidles i? Dette kan kobles til utvikling av flere fortellinger rettet 
mot ulike målgrupper. Skattekista kan også gi grunnlag for ny næringsvirksomhet hvor det er mulig å 
kommersialisere ideer med utgangspunkt i eksisterende kultur- og identitetsuttrykk, for eksempel i 
reiselivssammenheng. I løpet av prosjektår 3 skal formidlingsproduksjon iverksettes, gjennom film, 
video, bilder, andre valgte kunstneriske uttrykk. Alle de prioriterte markedselementene fra år 1 og 2 
skal være klar til  formidling  for valgt målgruppe. 

Hensikt: Å lage og fortelle historiene om Nord-Troms,  slik at de kan presenteres  gjennom for 
eksempel film og videosnutter, skriftlige historier, utstillinger, digitale medier etc. Urfolksfestivalen 
Riddu Riddu er et konkret eksempel som har lykkes i å bruke kultur og identitetsuttrykk som basis, og 
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der det også oppstår entrepenørskap som følge av det lokale engasjementet. Vi ønsker å stimulere til 
flere lignende satsinger.

Milepælsplan

Hovedaktivitet 1: Regionens felles skatter

MP 2011 2012 2013 2014
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(MP – milepæl)

MP: Beskrivelse:

01 Innsamling av kultur og identitetsuttrykk fra ulike kilder

02 Bearbeiding av innsamlet materiale

03 Gjennomføre interessentanalyse 

04 Presentasjon og prioritering av materialet

05 Bearbeiding av prioriterte uttrykk i forhold til målgruppe

06 Vurdering av alternative former for presentasjon av de valgte ”skatter”

07 Dialogseminarer med ulike interessenter - forankring

08 Produksjon av ”skatter” kommunevis og mot alle 4 målgrupper

09 Formidling

10 Resultatmåling - spredning

HOVEDAKTIVITET 2 FELLES NETTPORTAL FOR NORD-TROMS

Målet med portalen
o Å skape en felles Nord-Troms-identitet for oss som bor her
o Å vekke (mer) interesse for regionen ut over regionens grenser
o Å skape boglede og bolyst

Bakgrunn
Med satsing på omdømmebygging ønsker kommunene i Nord-Troms å skape interesse for regionen. 
Når denne interessen er vekket i folk, er internett en viktig kilde for folk som vil søke mer 
informasjon. Da er det viktig at en nettportal som presenterer Nord-Troms er klar. 

Kommunenes egne hjemmesider kan til en viss grad dekke opp for dette behovet, men vi mener at 
felles satsing på omdømmebygging og stedsutvikling krever fellesarenaer der man opptrer som et 
fellesskap – som Nord-Troms – også på nett.
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Det er viktig å understreke at ei nettside i seg sjøl ikke er nok for å skape interesse for regionen, det 
må drives utadrettet virksomhet og kampanjer av ulikt slag i tillegg til denne satsinga. Andre 
prosjekter (flyttilhardanger.no og fjellregionen.no) har gode erfaringer med sin nettsatsing.

Dette skal gjøres
Prosjektet vil ta i bruk etablerte nettsider og sosiale medier i kommunikasjonen.  I tillegg etableres en 
felles nettportal.
Nord-Troms portalen skal etableres og fylles med innhold. I løpet av første prosjektår skal en ha  
bygd opp nettportalen og lagt inn materiale. Det forutsettes at de markedselementene (skattene) 
som er utviklet  under tiltak 1 inngår som et vesentlig element i  nettportalen.

I løpet av prosjektår to skal en ha utviklet 2 aktiviteter knyttet til portalen, jfr eksemplene 
”NoenSavnerDeg, FlyttHit”. Aktiviteten må utvikles for målgruppen unge, basert på informasjon som 
vil komme fram under aktivitet 3. I løpet av prosjektår 3 skal nettportalen sikres driftssikkerhet etter 
prosjektslutt gjennom implementering i Nord-Troms kommunenes felles IKT-samarbeid.

Premisser for en god portal

 God design

 Gode bilder

 Jevnlig oppdatering

 Nytt stoff med jevne mellomrom

 En dårlig portal er verre enn ingen portal

Premisser for god utnyttelse av effekten av en portal
En god nettportal som ønsker folk velkommen til de ulike kommunene i Nord-Troms krever et lokalt 
mottaksapparat. Dette bør organiseres slik at det i hver kommune er en ansvarlig person som har 
vertskapsrollen inkludert i sin stilling. 

Virkemidler

 Kjernefortellinga og varianter av den
o Innbyggernes egne historier
o Short stories
o Fotografier som forteller den historien vi ønsker (altså ikke ”bare” naturbilder)
o Levende forside

 Skiftende bilder og tekst Mennesker! Bilder!
o Besøkeren må raskt treffe et menneske og en historie

 Spennende undersider (ikke for mange)
o BO
o ARBEIDE
o OPPLEVE
o (OM) NORD-TROMS

Aktiviteter som kan knyttes til nettportalen
Å bli sett er viktig, og både Hardanger- og Fjellregionen-samarbeidet har hatt vellykkede kampanjer 
som vi kan gjennomføre med Nord-Troms-vri;

 NoenSavnerDeg 

 FlyttHit (FørsteKlasse)
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Krever:

 Ressurs til oppbygging

 Stillingsressurs til teknisk vedlikehold og videreutvikling av innhold

Milepælsplan

Hovedaktivitet 2: Felles nettportal

MP 2010 2011 2012 2013
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

(MP – milepæl)

Beskrivelse milepæler:

MP

01 Planleggingsfase

02 Innhenting av erfaringer fra andre – innhente tilbud (blant annet design)

03 Innsamling av grunnlagsmateriale (til undersidene – bo, arbeide, oppleve og om Nord-Troms)

04 Arbeid med utforming – design, tekst, bilder 

05 Kobling mot HA1 ”skattekista” – presentasjon av ”skatter”/produksjon

06 Utvikling av ”aktiviteter” på nettportalen – for eksempel kampanjer rettet mot 
målgruppen(e) – særlig fokus på unge mennesker

07 Etablering av mottaksapparat i kommunene (vertskapsrollen)

08 Avklare hvordan sosiale media skal benyttes

09 Ta portalen i bruk – justeringer/forbedringer

10 Avklare drift/vedlikehold av portalen – implementering i IKT-samarbeidet i Nord-Troms 

HOVEDAKTIVITET 3     UNGE I NORD-TROMS 

Mål Finne mer ut om hvordan ungdom identifiserer seg med regionen  og hvordan de beskriver 
nordtromsidentiteten. Hvordan ønsker de at Nord-Troms skal framstå for å gi et godt 
inntrykk som bidrar til godt omdømme. Dette skal konkretiseres i hva som skal til for å øke 
bolyst og entreprenørskap – at man vil slå seg ned her og ser muligheter for å skape noe for 
seg sjøl.
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Bakgrunn
Gjennom forprosjektet har en vurdert om begrepet ”Tre stammers møte” kan være et begrep som er 
fleksibelt og samtidig har en tolkningstoleranse til å kunne inkludere de ulike forståelsene som fins i 
regionen, slik at man kan beholde ulike stedsforståelser og identiteter samtidig som man har noe 
felles.

Kilde:”Andres identitet – vårt sted” Inger Marie Aasli

Ungdom er nettopp en slik gruppe som trolig vil ha andre referansepunkt og gi begrepet nytt 
meningsinnhold. Ungdommens forståelse av regionens attraktivitet, særlig knyttet til bolyst og 
entreprenørskap er viktig å finne mer ut av.

Dette skal gjøres
Prosjektet har til hensikt å starte en kartlegging og finne mer ut om hva som bidrar til unges 
identitetsfølelse og hvordan/ eller om den påvirker deres framtidsdrømmer og valg . 
Dialogkonferanser rettet mot unge som er vokst opp i regionen og unge som har flyttet til regionen 
vil gi en del svar. Imidlertid tror vi at en grundig undersøkelse av dette krever solid kompetanse og at 
resultatene fra dialogkonferansene vil kunne danne grunnlag for et forskningsprosjekt. Allerede i 
forprosjektet har vi hatt kontakt mot forskningsmiljøer, men vi vil gjøre et grunnlagsarbeid gjennom 
dialog med ungdommen først.

Dialogkonferanser:”Ungdom i framtid”:
1) Dialogkonferanser med unge i de 6 nordtromskommunene (bofaste og tilflyttede)

Universitetet i Tromsø har utarbeidet et opplegg som er gjennomført i Mo i Rana og i
Kirkenes og som vi vil kunne bruke hele eller deler av. Universitetet bidrar ved 
gjennomføringen. Aktuelle spørsmål ( kun eksempler):

 Beskriv en typisk nordtromsing. Hvem er han eller hun?  

• Finnes det noe unikt eller spesielt ved unge mennesker i Nord-Troms som gjør dem forskjellig 
fra unge mennesker andre steder i landet? (klesdrakt, musikksmak, holdninger, språkbruk, 
reisevaner, utdanning, drømmer m.m.)? 

• Hvilke drømmer har dere for fremtiden? Er Nord-Troms en del av disse drømmene? 

• Hvilke utfordringer har Nord-Troms når det gjelder å holde på ungdom? 

• Er Nord-Troms  et sted dere kan tenke dere å fortsette bo? Hvorfor, hvorfor ikke? 

2) Bearbeiding av materialet. Materialet er viktig for å forstå ungdommens perspektiver og vil 
presenteres i kommunenes politiske fora.

3) Fortellingen om den unge nordtromsingen
4) Markedsføring av Nord-Troms rettet mot ungdom basert på ungdommens forståelse av hva 

en bør legge vekt på og hva regionen bør bestrebe seg på å være.

I løpet av første prosjektår skal en ha  gjennomført dialogseminarene og bearbeidet framkommet 
materiale. Funnene skal ha en presentasjonsform som gjør det enkelt å formidle budskapet til unge.
I tillegg skal det utformes en søknad om forskningsbistand via Regionale Forskningsfond, dersom en 
ser at materialet gir grunnlag for det.

I løpet av prosjektår to skal en – uavhengig av et eventuelt forskningsprosjekt - ha utviklet en felles 
satsing for regionen på ungt etreprenørskap, ut over det som gjennomføres i skolene. Det skal 
utarbeides en felles strategi - Hvordan skal unge etablerere bli møtt i denne regionen – uansett 
hvilken kommune de velger å slå seg ned i? 
Oppfølging av evt. forskningsprosjekt. I løpet av prosjektår 3 skal det utarbeides en helhetlig 
strategisk plan for regionens satsing på unge – temaet skal ha like stor forankring og engasjement 
som regionens satsinger på næringsplaner. 
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Et mulig forskningsprosjekt:
På bakgrunn av materialet fra dialogseminarene for ungdom, vil vi  vurdere et mulig 
forskningsprosjekt. Aktuelle problemstillinger kan være: 

 Er det slik at ”tre stammers møte” har gitt ungdom i Nord-Troms spesielle referanserammer 
som oppleves som felles? Vil i tilfelle en slik felles kulturbakgrunn påvirke livsvalg i forhold til 
skolegang, yrke, etablering og hva en tenker om framtida?

 Kan dette oppfattes som forskjellig fra andre kulturer / identiteter ? Eller er ungdom i Norge 
lik hverandre uansett hvor de kommer fra? 

 Hva betyr slike funn for den satsingen man gjør i forhold til ungdom?

Milepælsplan

Hovedaktivitet 3: unge i Nord-Troms

MP 2011 2012 2013 2014
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

(MP – milepæl)

Beskrivelse milepæler:

MP

01 Planlegging av dialogkonferanser for ungdom – gjøres i nært samarbeid med Universitetet i 
Tromsø

02 Rekruttering til dialogkonferanser i samarbeid med skoler/ungdomsråd i Nord-Troms

03 Gjennomføring av dialogkonferanser

04 Bearbeiding av materialet fra konferansene

05 Utarbeiding av fortellingen om den unge nordtromsingen

06 Presentasjon av materialet (bl.a. i politiske fora)

07 Valg av formidlingskanal/form på budskap

08 Gjennomføring – for eksempel ”kampanje” nettportal/sosiale medier

09 Søke regionale forskningsfond om bistand

10 Utforming av felles satsing på ungt entrepenørskap i Nord-Troms

11 Gjennomføring av felles satsing på entrepenørskap/unge grundere

12 Utarbeide en helhetlig plan for satsing på unge i Nord-Troms (bredt fokus)

13 Realisering av helhetlig plan

14 Gjennomføring av evt forskningsprosjekt
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HOVEDAKTIVITET 4 SPREDNING

Mål:   Læring og erfaringsutveksling

Bakgrunn
Omdømmebygging av steder og regioner er en kompleks prosess som går ut over omdømmebygging 
av organisasjoner, særlig ved at den fordrer samarbeid mellom et bredt sett av aktører fra både 
offentlig, privat og forsknings – utdanningssektoren. Den fordrer videre bevisstgjøring om hvilke 
holdninger og handlinger som påvirker et steds omdømme, og ikke minst langsiktighet i arbeidet 
med å utvikle og eventuelt endre et steds omdømme. Systematisk arbeid med omdømmebygging og 
omdømmebygging som fagfelt er relativt nytt i Norge. Det er derfor viktig at erfaringer med denne 
type satsinger hvor kompetanse og satsing på felles omdømmebygging av en hel region kan spres i 
sluttfasen av prosjektet.

Dette konkrete prosjektet har gjennom forprosjektfasen synliggjort at det er mulig å skape et 
engasjement i en hel region gjennom systematisk arbeid. Forprosjektet har involvert mange aktører, 
og vi mener at vi har vunnet erfaringer som kan være til nytte for andre som ønsker å gå i gang med 
et så sammensatt prosjekt. 

 Erfaring om hvordan man kan benytte kompetanseutvikling som en kraft i utviklingsprosesser. 
Kompetanse knyttes direkte til de utfordringer man står overfor og anvendes i prakisisfeltet.

 Kompleks prosjektmodell med mange aktører som jobber medstrøms for felles måloppnåelse –
medvirkning og rasjonell samhandling og bruk av ny teknologi

 Omdømmebygging av regioner, - mer kompleks enn omdømmebygging av organisasjoner eller 
steder

Dette skal gjøres
Prosjektet samarbeider med Universitetet i Tromsø  om følgeevaluering . I henhold til avtale vil UiT 
følge opp lokal implementeringsprosess, der ferdigheter og kunnskaper fra studiet under 
forprosjektet skal tas i bruk. Følgeevalueringen vil både rette seg mot organiseringen og 
samarbeidsformer og mot analyse og virkninger av de valgte tiltakene

Systematisk registrering av aktiviteter og resultater gjennom hele prosjektperioden. Etter hvert 
prosjektår skal det utarbeides rapporter. God dokumentasjon underveis i prosessen er avgjørende 
for å trekke konklusjoner i sluttfasen. Spredning til interesserte via et evalueringsseminar ved 
prosjektslutt.

Milepælsplan
Registrering av aktivitet må skje gjennom hele prosjektperioden fortløpende.
Produksjon av dokumentasjon fra prosjektet som skal formidles i et ”spredningsøyemed” må utføres 
i sluttfasen av prosjektet (siste 6 mnd i år 3).
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Kostnadsoverslag

Aktiviteter	 Kostander
År	1,	Kr

Kostnader
År	2,	Kr

Kostnader	
år	3,	Kr

Samlede	
kostnader

Prosjektleder		hovedprosjektet	100	%	st 600.000 615.000 630.000 1.845.000
Prosjektmedarbeidere *)		6	x	0,20	%	st
(egenandel)

600.000 615.000 630.000 1.845.	000

Kontorhold	20	%	av	lønn 120.000 123. 000 126.	000 369 .000
Kontorhold	20	%	av	lønn	 (egeninnsats) 120.000 123. 000 126. 000 369. 000
Regnskap/	Revisjon 50.000 50.000 50.000 150.000
Møter 40.000 40.000 40.000 120.000
Reiser 40.000 40.000 40.000 120.000
Uforutsett 20.000 20.000 20.000 60.000
Sum	felles	kostnader 1.590.000 1.626.000 1.662.000 4.878.000

Aktivitet	1:	Dialogseminar	(10 000	kr	x	6) 60.000 30.000 30.000
Aktivitet	1:	Honorar	innledere 30.000 20.000 20.000
Aktivitet	1:	Reisekostnad 30.000 30.000 30.000
Aktivitet	1:	Kjøp	av	ekstern	kompetanse	til	
formidlingsmåter	- produksjon

50.000 200.000 150.000

Aktivitet	1:	Kjøp	av	tjenester	fra	Universitetet	–
dilogseminar/storytelling (eksternt	finansiert
UiT)

120.000

Aktivitet	1:Materiell 50.000 80.000 50.000
Sum	Aktivitet	1 340.000 360.000 280.000 980.000

Aktivitet	2:	Møtekostnader 30.000 20.000 20.000
Aktivitet	2:	Ekstern	kompetanse,	design 50.000 25.000 25.000
Aktivitet	2:	Etableringskostnader,	lisens 25.000 25.000 25.000
Aktivitet	2:	Reisekostnader 20.000 20.000 20.000
Aktivitet	2:	
Datakompetanse
(egeninnsats)

Månedsverk	a	kr	
50.000	

100.000 50.000 50.000

Sum	Aktivitet	2 225.000 140.000 140.000 505.000

Aktivitet	3:	Dialogseminar	(8000	kr	x	6) 48.000 Forskningsprosjekt
Søkes	særskilt	for	år	2	og	3
fra	Regionale	
forskningsfond

**)	Andre	tiltak

Aktivitet	3:	Lokalleie	2000kr	x	6	(egenandel) 12.000
Aktivitet	3:	Ekstern	kompetanse	bearbeiding	av	
materiale	(ekstern	finansiert	UiT)

50.000

Aktivitet	3:	Ekstern	kompetanse	formidling	av	
resulater	– produksjon	av	materiell	– spredning	
til	målgruppa

100.000

Aktivitet	3:	Reisekostander 20.000
Sum	Aktivitet	3 230.000 230.000

Aktivitet	4	Spredning 80.000 80.000
Administrasjon 50.000 50.000 50.000 150.000
Sum	kostnader 2.435.000 2.176.000 2.212.000 6.823.000
*)	Prosjektmedarbeiderne	skal	knyttes	direkte	til	aktivitetene	og	gjennomføring	av	disse
**)	Andre	tiltak	finansieres	over	felleskostnader
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Finansiering Finansiering
År	1- kr

Finansiering
År	2	- kr			

Finansiering
År	3	- kr

Samlet	
finansiering	
kr

KRD	- bolyst 983.000 788.000 806.000 2.577.000
Troms	fylkeskommune 150.000 150.000 150.000 450.000
Sametinget	 150.	000 150.	000 300.	000
Universitet	i	Tromsø
(bevilgning	gjort)

170.000 170.000

Egeninnsats	(arbeidstimer)	– Består	av:
20	%	prosjektmedarbeiderstilling	
dekkes	av:
Kvænangen	kommune
Nordreisa	kommune
Skjervøy	kommune
Kåfjord	kommune
Storfjord	kommune
Lyngen	kommune
I	tillegg	kommer	egeninnsats	på	
datakompetanse	i	alle	kommuner	og	
fra	leder	av	IKT-samarbeid	Nord-
Troms

700.000 665.000 680.000 2.045.000

Egenandel	(kontantinnskudd) fordelt	
likt	mellom	kommunene
Kvænangen	kommune
Nordreisa	kommune
Skjervøy	kommune
Kåfjord	kommune
Storfjord	kommune
Lyngen	kommune

432.000 423.000 426.000 1.281.000

Sum	finansiering 2.435.000 2.176.000 2.212.000 6.823.000

26.april 2011

Berit Fjellberg Lisbeth Holm
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/330-2

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 29.01.2013

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
6/13 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 08.04.2013

Årsmelding 2012 - kommunens næringsarbeid

Henvisning til lovverk:

Vedlegg

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 08.04.2013 

Behandling:

Tatt til orientering. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldingen tatt til orientering.

Rådmannens innstilling

Årsmeldingen tatt til orientering.

Saksopplysninger

Vedlagt ligger årsmelding for næringsarbeidet i Nordreisa kommune. 

Vurdering

Rådmannen ber utvalget være oppmerksom på nedskjæringer i budsjett for 2013 og eventuell 
nedgang i stillingsprosent i administrasjonen.
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Årsmelding 
2012
Kommunens næringsarbeid –

politisk og administrativt i 2012

Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med 

næring og næringsutvikling i 2012.

01.01.2013
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Nærings- og kulturutvalgets virksomhet
Nærings- og kulturutvalget ble opprettet i 2012, og overtok oppgavene til 

næringsutvalget, som ble nedlagt. Nærings- og kulturutvalget har hatt en 

betydelig aktivitetsøkning i 2012 sammenliknet med 2011. I 2011 hadde utvalget 

2 møter og behandlet 3 saker. I 2012 hadde utvalget 7 møter og behandlet til 

sammen 33 saker.

I tillegg kan saker behandles raskt i samråd med leder av utvalget, av

administrasjonen, jfr. delegasjonsreglementet. Administrasjonen har behandlet 

93 saker, derav 61 tilskuddssaker.

Nordreisa kommune har jobbet hardt for å danne grunnlag for dialog og 

samarbeid med næringslivet. På bakgrunn av en bedriftsundersøkelse i 2011, har 

næringslivet ønsket en mer offensiv næringspolitikk. Nærings og kulturutvalget 

valgte i 2012 å innføre frokostmøter, der man i forkant av det politiske møtet 

inviterer næringslivet til dialog om utvalgte temaer. Dette var et ledd i å øke

forståelse for næring, bedre kompetanse på næring og næringsutvikling, offensiv 

næringspolitikk og ikke minst kontaktflate der næringslivet kan møte politikere

med problemstillinger direkte.

Temaer i 2012 var:

 Næringsforeningen orienterer

 De kommunale virkemidlene for næringsutvikling

 Reiseliv- kommunens rolle

 Landbruk

 Bedriftsutvikling- veien til virkemidlene. I samarbeid med Sametinget 

og Innovasjon Norge.

I 2012 fikk kommunen bevilget 1 146 200 kr fra fylket til kommunalt 

utviklingsfond. Derav skulle 200 000 øremerkes regionale samarbeidsprosjekter. 

Fra driftsbudsjettet ble det bevilget 415 750 kr. Det er til sammen i 2012 gitt kr

1 127 042 til bedrifter og 173 500 til regionale tiltak. 180 842 er overført fra 

omdisponering av gamle tilsagn.
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Driftsbudsjettet ble forvaltet slik:

kto 430 Tilskudd driftsmessige næringstiltak

Funksjon Bevilget Regnskap Balanse

11404 Informasjon/ markedsføring 25721 80050 -54329

11954 Kontigenter 12860 6990 5870

14700 Overføring Private 122669 122699 -30

14721 Overføring til private 203600 124816 78784

14731 Til Grendelag, lag og foreninger 50900 45500 5400

17290 Investeringer 0 0

415750 35695

Driftsbudsjettet for Tilskudd driftsmessige næringstiltak gikk alt i alt med 

overskudd. Posten Informasjon/ markedsføring var det overforbruk på, på grunn 

av kommunens satsing på Nasjonalparkmagasinet. Underskuddet ble inndekt 

med overskuddet på post 14721. Viktige prioriteringer på budsjettet var:

- Helårsvert- prosjektet

- Nasjonalparkmagasinet

- Opprusting av trekanten-park

- Frokostmøter

- Velkomstpakken

- Påskebrosjyre

Nordreisa kommune har som en av kommunene i Troms fått ny

samarbeidsavtale med Innovasjon Norge. Innovasjon Norge bidrar til godt 

samarbeid mellom næringsarbeidere i hele Troms. Det er nå enkelt å utveksle

informasjon og saksopplysninger mellom Innovasjon Norge og kommunen. Vi har 

anledning til å hospitere og får tilbud om faglig påfyll på en helt annen måte enn 

kommunene som ikke fikk samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter en nøye 

vurdering av næringsarbeidet både administrativt og politisk i de enkelte 

kommuner. Det er kun kommuner med næringsarbeider som får avtale med 

Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr også kontordager til 

samarbeidskommunene der de kommer til regionen. Innovasjon Norge har vært 

på to informasjonsmøter i Nordreisa og bedrifter har fått et mer entydig 

virkemiddelapparat lokalt og sentralt.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i samisk virkemiddelområde for næring, 

STN-området, i 2012. Dette har stor betydning for næringslivets muligheter for 

utvikling. Det er arrangert to informasjonsmøter med Sametinget i 2012, og det 

er planlagt tett samarbeid med Sametinget i året som kommer.

I 2012 fikk næringslivet i Nordreisa i overkant av 3,5 millioner kroner i tilskudd 

og lån fra Innovasjon Norge. Dette er en nedgang på i underkant av 2,5 millioner 
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fra 2011 og 8,5 millioner fra 2010. Sametinget har ikke ennå offentliggjort sin 

årsmelding. Nedgangen på søknader til Innovasjon Norge virker å være en trend 

i hele Norge, da søknadsinngangen til både Sametinget og Innovasjon Norge 

drastisk går ned. Dette vekker bekymring da dette kan få betydning for 

bevilgninger til disse. Nordreisa kommune har hatt en økning i søknader, og har 

måttet omdisponere for å tilfredsstille behovet lokalt.

Nordreisa kommune har ikke samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS. Det 

er ikke fremmet noen avtale til utvalget i 2012. Det er uttrykt et ønske fra Halti 

Næringshage AS om en forpliktende avtale.

Næringsutviklers virksomhet
Næringsutvikleren har delegert ansvar for tildeling av midler inntil kr 100 000. 

Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til 

ansvarsområdene næring, infrastruktur og samferdsel. Herunder rapportering til 

KRD, søknader, bredbåndsutbygging, med mer. Næringsutvikler skal være 

fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være konsulterende 

i forhold til kunder og kollegie. Næringsutvikleren har deltatt i planarbeidet og 

har hatt ansvaret for jordbrukssaker til Innovasjon Norge i en periode, da 

jordbrukssjefens stilling var vakant.

Næringsutvikler er også ansvarlig for Nasjonalparklandsbysatsingen, og er med i 

arbeidsgruppen på landsbasis. Norges Nasjonalparklandsbyer består av 

tettstedene: Geilo, Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 2011 utarbeidet 

en kommunikasjonsstrategi, som skal føre arbeidet i ønsket retning. Ordfører er 

deltakende i styringsgruppen. Det ble i 2012 ansatt en helårsvert som skal 

ivareta det lokale arbeidet med hensyn på informasjonsarbeid, vertskap og 

reiseliv. Næringsutvikler har det faglige ansvaret for prosjektet som varer til 

august 2014. Helårsverten er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Troms 

Fylkeskommune, Skjervøy, Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti 

Nasjonalparksenter. Dette medfører en større ressurs på informasjonsarbeidet og 

styrking av reiselivsrelaterte oppgaver. Det lokale landsbyrådet er en 

samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter 

starter her, sekretær for rådet er nå helårsverten.

Nordreisa kommune er med i Verdiskapningsprogrammet for natur som er i sin 

siste periode. Det er usikkert om hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det vil 

bli et krav i ny samarbeidsavtale for Norges Nasjonalparklandsbyer at 

kommunene skal bidra med minimum 50 % stilling til å ivareta det lokale 

arbeidet. Dette bør tas med til budsjettforhandlingene i 2013.

Næringskonsulenten fikk i september 2011 20 % stilling i omdømmeprosjektet i 

Nord-Troms, og er deltakende i prosjektgruppen. Målsetningen med prosjektet 

er at man skal styrke Nord-Troms sitt omdømme og samarbeide tettere på tiltak 

i regionen. Tiltakene skal styrke synlighet, rekrutteringsarbeid og det lokale 
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vertskapet. Regionrådet er eiere av prosjektet. Prosjektet går over 3 år og 

prosjektleder er Silja Karlsen fra Skjervøy. Alle Nord-Troms kommunene er med. 

Rådmenn er deltakende i styringsgruppen. Av det som er gjort i 2012 er 

innhenting av materiale fra de unge og unge voksne. Dette arbeidet resulterte i 6 

kortfilmer som lanseres jevnlig på Youtube på kanalen NorthTroms. Det jobbes 

også systematisk med utbedring av velkomstopplegg og kommunikasjonskanaler

for våre innbyggere, næringsliv og tilflyttere for å møte forventninger som legges 

til kommunen som tjenesteyter og tilrettelegger.

Næringskonsulenten er i tillegg kommunens representant i Tornedalsrådet og 

Tornedalsrådets Nordlige næringsgruppe, TNN-gruppen. Sammen med 

kommunene Kautokeino, Kåfjord, Storfjord, Enontekio, Mounio og Kiruna jobber 

næringsgruppen får næringsutvikler et stort nettverk som er internasjonalt med 

muligheter som til i dag ikke har vært utnyttet. I 2012 ble det jobbet konkret 

med utarbeidelse av strategier som ble lansert sommer 2012. Strategiene for 

TNN-gruppen er blant annet å se nærmere på infrastruktur for tettere samarbeid 

øst-vest.  Konkret har det blitt opprettet kontakt mellom Avinor og flyplassene i 

Sverige og Finland der man skal se nærmere på muligheter for ruter øst-vest, 

spesielt Kiruna-Tromsø, men muligheter for flere er tilstede. Reiselivssamarbeid 

er også naturlig og man ønsker å gjøre en foresight for utvikling der man ser 

nærmere på Nordkalotten. Kommunestyret besluttet i 2012 å melde seg ut av 

Tornedalsrådet, men dette kan ikke effektueres før utgangen av desember 2013, 

jfr. vedtekter.

Nordreisa kommune har også gått i gang med bredbåndsutbygging i øvre 

Reisadalen. Prosjektansvaret i kommunen er lagt til næringsutvikler. 

Bredbåndsutbyggingen vil fortsette i 2013 og en helhetlig plan bør settes i 

sammenheng med ny strategisk næringsplan.

Næringsarbeidet har ikke blitt evaluert i år jfr. næringslivsundersøkelsen i 2011, 

men det bør i 2013 utføres en serviceundersøkelse der brukere av 

næringskontoret kan gi tilbakemeldinger på tilfredshet.

Næringsutviklers arbeid 2012 2011
Saksbehandling 20 20
Næringsutvikling 30 5
Prosjekt-administrering 5 0
Samarbeidsarenaer 2 2
Næringseiendommer- opsjoner 1 0
Omdømmeprosjektet 20 20
Nasjonalparklandsby 15 50
Nasjonalparksatsingen 5 2
Tornedalsrådet 2 2

Sum 100 % 100 %

Side 167



I praksis brukes det meste av tiden til Nasjonalparklandsby og -kommune til 

næringsutvikling med basis i tilhørende strategier og omdømmebygging kan også 

dras inn i næringsutviklingsarbeidet.

Næringsutvikler deltok også i andre samarbeidsarenaer som for eksempel 

næringsarbeiderforum i Nord-Troms.

Det er i 2012 vedtatt oppstart av arbeid med strategisk næringsplan. Det er 

laget et planprogram og dette arbeidet kommer til å bruke mye ressurser fra 

næringsutvikler. 

Næringsutvikler begynte også høsten 2012 på masterutdanning i Statsvitenskap-

Organisasjon og ledelse, ved Universitetet i Tromsø. Masteroppgaven vil bli tatt 

på temaet omdømmebygging og næringsutvikler har varslet mulig reduksjon i 

stillingsprosent i 2013/2014.

Bedriftsetableringer/ nye arbeidsplasser
Det er alt i alt registrert 20 nye bedrifter i Brønnøysundregistrene i 2012. 

Tilsvarende tall for 2011 var 8 bedrifter. Ingen bedrifter gikk konkurs i Nordreisa 

i 2011. Nordreisa kommune scorer som nr. 367 av 429 i Nærings NM. Nærings 

NM viser ikke gode tall for Nordreisa eller Nord-Troms, men Nordreisa har en 

stigende plassering på 291. plass av 429 når det gjelder nyetableringer. Nærings 

NM 2012 vedlagt.

Det er gitt økonomisk støtte til 11 nyetableringer. Det er gitt midler til 7 nye 

prosjekter. Næringsutvikler har brukt om lag 90 timer i 2012 på bistand, 

samtaler og kontakt med nyetablerere, dette omfatter omkring 30 forskjellige 

aktører. Dette er en markant økning fra 2011, der tallene var 15 timer (fra mai 

20111-desember 2011). 

13 etablerte bedrifter og prosjekt har fått støtte. Mange av de som har søkt 

midler har fått mindre midler enn det de har søkt om.

Bilde 1 Fra dialogseminar for 
unge. Arbeid og tilrettelegging 
for næringsetablering var 
viktige budskap fra unge 
tilbakeflyttere
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Næringsfond, tilrettelegging for næring og statlige 

overføringer

Bevilgninger 2008 2009 2010 2011 2012
Kommunale 
grunnlagsinvesteringer

45.000 128.257 0 0 1.800.000

Kommunalt tiltaksarbeid 67.000 162.503 97.000 417.706 380.055

Prosjekt støtte 75.000 218.275 136.985 466.930 635.444

Støtte ny virksomhet 349.862 347.590 689.807 150.000 224.590

Støtte eksisterende 
virksomhet

470.897 223.007 380.228 366.178 438.002

Sum 1.007.759 1.079632 1.304.020 1.400.814 3.478.091

To søknader ble avslått. Flere søkere har fått mindre tilskudd enn de søkte om. 

Dette grunnet tilskuddssats, føringer og penger i fondet. Saksbehandlingstiden 

varierer fra 2-6 uker. Tilsvar innen 3 uker. Nordreisa kommune investerte ca 1,8 

millioner i egenkapital til bredbåndsutbygging i øvre Reisadalen.

Saldo på fondene:

Fond Saldo Ventet overføring i 
2013

Fiskerifondet 662 113,35 0
Jordbruksfondet 88 973,16 0
Kommunalt utviklingsfond

2011 tilbakeført

312 195,00

57 578,00

900 000

0
Regionalt utviklingsfond 26 000,00 200 000
Kommunalt næringsfond- kraft

Midler før 2007

513 655,01

575 474,01

0

0

Formål med fondene:

Fiskerifondet: Lån til kjøp av fiskebåt og eller kvote.

Jordbruksfondet: Avdragsfrie lån til kjøp av melkekvote, 50 % dekning.

Kommunalt utviklingsfond: Bedriftsrettede midler. Målgruppe; kvinner, intereg, 

innvandrere, unge og miljø. KRD rapporteringspliktig.

Regionalt utviklingsfond: Nytt av 2012. Regionale samarbeidsprosjekter der 

prosjektene finansieres av flere enn en kommune. KRD rapporteringspliktig.

Kommunalt næringsfond: Tilrettelegging for næring. Anbefaler at pengene 

brukes til tilretteleggingstiltak jfr. handlingsplan for ny strategisk næringsplan 

2014-2018.
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Generelt om sysselsetting

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den overveiende største delen 
består av små bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, bygg og 
transport er næringer med flest sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten 
de er offentlige eller 
private, er svært viktig 
for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i 
vår kommune. Selv om 
arbeidsledigheten i 
Nordreisa har ligget 
under 3 %, er det 
behov for flere 
arbeidsplasser. Dette 

signaliseres gjennom at 
den generelle 
arbeidstyrken er større 
enn antall arbeidsplasser. 

Nordreisa har 2119 arbeidsplasser per 4. kvartal 2011. Antall sysselsatte 
er 2367 mennesker. Det er registrert 74 helt arbeidsledige dette utgjør ca
3 % av arbeidsstyrken.

Arbeidstyrken defineres som: 

Arbeidsløse + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Det er i hovedsak menn som arbeider andre steder. Stor andel offentlig 
virksomhet er med på å stabilisere arbeidsmarkedet. Det private 
næringsliv er forholdsvis liten i forhold til det offentlige jfr. Nærings NM 
2012.

Nordreisa kommune er avhengig av å skape gode forhold som bo 
kommune. Dette gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig tjenestetilbud og 
samferdsel. For å kunne stimulere til økning i det private næringsliv er det 
hensiktsmessig å legge til rette for gode rammevilkår. De selskaper som 
sysselsetter flest mennesker i Nordreisa, offentlige arbeidsplasser unntatt, 
er; Ymber AS, Betongservice AS, Bussring AS, Bios AS, Nordtro AS, 
Avfallsservice AS, Halten AS og Posten Norge AS.

Bilde 2 Gode oppvekstvillkår. Bildet er hentet fra 
Trekanten Vinterhage på Barnehagedagen 2012
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Bransjeinformasjon:

Varehandel
Nordreisa kommune har i forholdsvis gode tall når det gjelder varehandel. 

Nordreisa ligger omkring på landsgjennomsnittet på omsetning i varehandel. 

Landsgjennomsnittet er 7,7 % og Nordreisa ligger på 7,4 %. 

Næringen merker nå sterk konkurranse fra Alta og Tromsø etter utbygginger av 

varesentere, hoteller og badeland. Alta driver nå er mer aggressiv markedsføring 

mot Nord-Troms. Det er påpekt gjennom media at næringen her har behov for å 

posisjonere seg gjennom tiltak som f.eks service, egenart og spesielle utvalg. 

Næringen selv har gått i gang med et service prosjekt som kommunen bidrar til i 

form av tilskuddsmidler. Det er grunn til å tro at varehandelen har behov for 

sterkere støtte og målrettede tiltak i årene som kommer, for å kunne motvirke 

handelslekkasje til de store byene og internett. Handelsnæringen må kanskje i 

sterkere grad enn før jobbe målrettet for å tiltrekke seg kunder og utnytte 

kundegrunnlag i godt besøkte perioder.

Bilde 3 Landsbymarkedet 2012 Foto: Landsbymarkedet. 2012. 

På landsbasis steg 

detaljhandelen eksklusive salg 

av motorvogner fra oktober til 

november 2012 med 0,2 

prosent viser sesongjusterte tall 

fra Statistisk sentralbyrå (SSB). 

(Tallene for 2012 er ikke klare 

før i slutten av februar.)

Isolert sett er dette helt klart 

svake tall som vitner om at 

veksten i norsk økonomi er 

svakere enn først antatt. Etter 

en sterk utvikling i detaljhandel og vareforbruk i første halvår i fjor, snudde 

trenden etter sommeren og forbruket har vært mer eller mindre flatt. De 

underliggende driverne er fortsatt solide, med solid vekst i realinntektene, lav 

ledighet, lave renter og høy forbrukertillit, men forbrukerne ser likevel ut til å 

være tilbakeholdne med å øke forbruket. Nedgangen fra september til oktober 

var på 1,1 prosent. Den Norske Bank hadde ventet en oppgang på 0,9 prosent i 

november. 
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Varehandelsstatistikken viser at Nordreisa hadde en nedgang i 2011 med knappe 

0,09 prosent. Kilde: www.ssb.no

Figur 1 Varehandel 2009-2011. Kilde: ssb

De nyeste tallene for 2012 viser at Tromsø og Alta drar i fra, men at Nordreisa 

atter igjen har vekst i omsetningstall. 

Tall for periode: T3 kvartal, 2011-2012. 

Figur 2 Varehandel 2011-2012 T3 Kvartal. Kilde: ssb
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Kommunens nærmeste samarbeidspart i forhold til denne bransjen er Nordreisa 

Næringsforening. 

Reiseliv
Nordreisa har fått status som nasjonalparkkommune og Storslett som 

nasjonalparklandsby. Det er og opprettet nasjonalparklandsbyråd. Statusen gjør 

at vi har muligheten til å utvikle oss som et sted for naturnær turisme på en helt 

annen måte enn tidligere. Vi vil få mer midler til tilretteleggingen, mye gratis 

markedsføring og mange nye utfordringer i tida som kommer.

Bedrifter som har satset på fisketurisme har fremdeles en svært positiv utvikling. 

Det er flere som utvider virksomheten for å nå flere markeder.

Det er ansatt en 

helårsvert som skal 

sikre et godt 

fundament for 

satsingen i tillegg til 

reiseliv gjennom 

arbeid med 

kompetanseheving, 

vertskap og våre 

tilgjengelige 

nettressurser.

Det overordnede systemet for ivaretakelse av reiselivets markedsføring og 

salg(destinasjonsselskapene) har over tid blitt en kasteball i systemet. Troms 

fylkeskommune har i 2012 jobbet med å finne en løsning. Den nye 

reiselivsstrategien til Regjeringen, Destinasjon Norge, er meget fordelaktig for 

distriktene og Nasjonalpark-satsingen. Det foregår nå et nasjonalt prosjekt der 

man ser nærmere på destinasjonsstrukturen i landet. Nordreisa kommune har 

derfor ikke meldt seg inn i noen destinasjonsselskap i 2012. Dette skaper ikke 

problemer for bedriftene, da disse kan melde seg inn i destinasjoner som de selv 

ønsker.

Kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord har tett samarbeid på reiseliv og har 

ytret at resterende Nord-Troms kommuner foreløpig ikke har anledning til å 

delta. Opprettelse av destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord er et av tiltakene i 

samarbeidet.

Bilde 4 Opplevelser i natur og 
kulturarv. Foto: Wenche 
Offerdal.
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Bilde 5 Nord-Troms i Nordområdet

Bygg, anlegg og industri
Sjøtransport AS har hatt en svært god utvikling. Markedet deres er stort sett 

føring av laksefor. Disse utvidet i 2012 sin lagringskapasitet i Sørkjosen havn. 

Det er i kommuneplan sammenheng identifisert at en videre utbygging av 

industriområdet omkring Sørkjosen havn kan komme i konflikt med RAMSAR-

verneforskrifter for Reisavassdragutløpet og videreutvikling av Sørkjosen 

flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse 

rammeforholdene er kommunalt ansvar.

Nordreisa kommune har utfordringer i forhold til logistikk på industriområdet i 

Sørkjosen. Det er uttrykt et ønske om å bedre vei og skilting til industriområdet. 

Kommunen besitter fortsatt noen industritomter mellom Jernelva og flyplassen. 

Flyplassen hindrer i noen grad utviklingen av industriområdet, og dette bør tas 

hensyn til i videre utviklingen av kommunens tilrettelegging for næring.

Arealavklaringer og grunnlagsinvesteringer for industriutviklingen i nord er viktig 

å prioritere i tiden som kommer. Det er flere prosjekter som igangsettes i 

nordområdene og nærmest forestående er Balsfjord-Hammerfest 

linjeutbyggingen, veiprosjekter og småkraftutbygging.
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Fiskeri
Nordreisa kommune har et fiskerifond som i hovedsak gis til kjøp av fiskebåt og 

kvoter. Det er tidligere gitt to lån fra fondet og i 2012 var det gitt et tilsagn, men 

dette er ikke effektuert. Med at Nordreisa kom inn i Sametingets STN- område er 

det nå mulig for søkere fra Nordreisa å få tilskudd til kjøp av brukte fiskebåter. 

Innovasjon Norge gir kun tilskudd til nyinnkjøp.

Fiskerikaia i Sørkjosen ble utvidet i 2011 og det er kjøpt inn ny kran. Dette vil 

gjøre forholdene for fiskerne mye bedre enn tidligere. Det er bygd et eget 

redskapslager for fiskere på nykaia. Mottaket har avtale med Skjervøy sjømat på 

oppkjøp av fisk. Avtalen administreres av Norges Råfisklag og støttes med 

transportstøtte fra Nordreisa kommune og Troms Fylkeskommune. Det ble i 2012 

utbetalt tilskudd på kr 22 979,04.

Fiskerihavna i Oksfjord er ferdigstilt. I Oksfjord er det dannet et eget 

utviklingslag som skal arbeide aktivt med blant annet etableringer i 

havneområdet.

Landbruk
Det ble i 2012 ansatt ny Jordbrukssjef. Jordbrukssjefstillingen har i perioden 

mars til august vært vakant, og dette har gjort at landbruksavdelingen har hatt 

ekstra stor påtrykk og har måttet prioritere oppgavene. Det er gitt kr 38 000 fra 

kommunalt utviklingsfond i 2012, mot 115 366 kr i 2011. Tilskuddet var rettet 

mot utvikling og kompetanse i Landbruket. Fra det kommunale jordbruksfondet 

er det blitt innvilget til 4 søkere til sammen kr 116 527,- Dette er gitt som rente-

og avdragsfritt lån på 50 % av totalkostnaden ved kjøp av melkekvote. 

Nordreisa kommune har fram til de siste årene vært den største 

landbrukskommunen i Nord-Troms region. Landbruket har alltid vært en viktig og 

stor næring for kommunen. Pr jan 2013 har vi 54 bruk i drift. Vi har nå 15 bruk 

med melkekyr, 7 har geiter og 30 har sau og 2 bruk som driver med ren 

kjøttproduksjon. I tillegg har vi 2 bruk som driver utelukkende med 

grovfòrproduksjon. Disse to brukene kommer i tillegg til de 54. Brukene 

disponerer til sammen per 1.august 2012 oppdyrka areal på 13962 dekar. 

Troms fylke skårer høyt og noen ganger høyest på landsbasis når det gjelder 

kjøttkvalitet på lam og melkekvalitet fra geit. Dette er inkludert produksjon i 

Nordreisa og noe man skal være stolt over.

Nedgangen i antall bruk i landbruket fortsetter. For å snu denne utviklingen, er

det mange utfordringer det må settes fokus på. Man står nå ovenfor et 

generasjonsskifte i landbruket. Samtidig er det behov for betydelige 

investeringer i driftsbygninger og utstyr. Landbruket er en viktig næring som bør 

få større fokus enn hva som har vært tidligere.
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Kommunikasjon og samferdsel

Bredbånd

Nordreisa kommune har i kommunestyret 15.12.2011 og 26.01.2012 vedtatt en 

framdriftsplan for videre jobb med utbygging av bredbånd i kommunen. Det 

jobbes videre med dette i henhold til økonomi og vedtak. Utbygging av Øvre 

Reisadalen startet opp i 2012 og man jobber for utbygging av 1-2 områder i året 

fremover i tid. 

Fly, vei og havn

Det er opprettet samarbeid mellom kommunen og kommunens flyplassledelse. Vi 

har befestet et samarbeid som kan gi gode forutsetninger for videre 

tilrettelegging for reiseliv, arbeidspendlere og god kommunikasjon med byene 

omkring oss.

Nordreisa kommune er høringspart og har gitt innspill gjennom Regionrådet til 

statlige og fylkeskommunale planer om vei og samferdsel.

Nordreisa kommune jobber med å se på utviklingen av Sørkjosen havn/ flyplass 

og dypvannskai. Forprosjekt på dypvannskai ønskes ferdigstilt i 2013. Hvis man 

klarer å ha planene klare før utbyggingsprosjektet tunell i Sørkjosfjellet kan man 

se for seg næringsutvikling og bedriftsetableringer i Sørkjosen havn. Dette bør 

være prioritert arbeidsområde i 2013.

Kollektivtransport

Kommunen har gitt høringsuttalelse gjennom Regionrådet til revidering av plan 

for kollektivtransport i Troms. 

Bilde 6 Fiberutbygging er prioritert politisk i Nordreisa i valgperioden 2011-2015
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Informasjonsarbeid, rekruttering og markedsføring

Det viser seg at 20 % av arbeidstokken til kommunen i løpet av neste 10 år vil 

gå i pensjon. Dette medfører at vi har en rekrutteringsutfordring vi ikke klarer å 

dekke med den nåværende innflyttingssituasjon. Denne utfordringen vil vise seg 

i både offentlig og privat næring. Og privat næringsliv har uttrykt sin bekymring 

for kombinasjonen generasjonsskifte og manglende fullføring av videregående 

utdanning hos ungdom. Kommunen og bedrifter melder om for få søkere, for lite 

kompetanse, feil kompetanse og tilnærmet ingen arbeidsledige. Nordreisa bør 

gjøre noen valg for videre satsing på rekruttering.

Hvordan kommunen forholder seg til media har stor innvirkning på hvordan 

kommunen oppleves, både som bosted og for lokalitet for virksomheter. Det er 

viktig å være åpen i sin kommunikasjon med media og andre. Grad av 

gjennomsiktighet i en organisasjon er ensbetydende for grad av riktig 

fremstilling. 

Nordreisa kommune har mye gammelt materiale til sin markedsføring. Profil og 

markedsføringstiltakene er lite segmentert. Eks. reiselivsbrosjyrer egner seg 

dårlig i rekruttering av ny arbeidskraft. Omdømmeprosjektet i Nord-Troms er nå 

inne i sitt andre år og prioriteringer vil være forankring, profil, design og 

nettsider. Prosjektrapport vedlagt.

Strategisk næringsplan arbeid i 2013

Nye målsetninger for næring foreligger i Kommuneplanens samfunnsdel:

Hovedmål:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og 

vekst. I dette legger kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin 

forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og gode rammevilkår for utvikling. I 

denne forbindelse skal kommunen aktivt være en døråpner opp mot investorer 

og øvrig virkemiddelapparat.

Vedlegg

 Nærings NM 2012

 Prosjektrapport Omdømmeprosjektet 2012.

 Norges Nasjonalparklandsbyer- Tiltaksplan 2012.
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NHOs NæringsNM 2012

Næringsutviklingen i fylker, regioner og kommuner  
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Innledning 
 

Dette er niende gang Telemarksforskning utarbeider NHOs NæringsNM.  

Resultatene fra NæringsNM 2012 bygger på regnskapsbaserte tall fra 2011. 

NHOs NæringsNM måler og sammenlikner næringsutviklingen i fylker, 

regioner og kommuner.  NHOs NæringsNM er basert på bedriftenes vekst 

og lønnsomhet, nyetableringer og næringslivets størrelse.  Rangeringen gir 

uttrykk for hvilke steder hvor næringslivet gjør det best, målt på 

næringslivets egne premisser. 

I NHOs NæringsNM ser vi også hvilke kommuner, fylker og regioner som 

har den beste utviklingen det siste året. I rapporten presenteres dessuten 

utviklingstrekkene fra år 2000 til i dag. Det gir grunnlag for å identifisere 

hvilke regioner som har hatt størst framgang i NæringsNM 2012 i forhold 

til den foregående tiårsperioden. 

Knut Vareide ved Telemarksforsking har gjennomført analysene og skrevet 

rapporten. Data fra rapporten kan studeres interaktivt på 

http://www.nho.no/kommunekaringer    

Knut Vareide 

Prosjektleder 
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NæringsNM 
NæringsNM er sammensatt av fire forskjellige mål for næringsutvikling: Lønnsomhet, 
vekst, nyetableringer og næringslivets størrelse. De tre første målene er basert på hver sin 
indeks sammensatt av tre forskjellige indikatorer mens næringslivets størrelse er en enkelt 
indikator – som vist i oversikten nedenfor og forklart i teksten under.   

N
æ

ri
ng

sN
M

 

Nyetableringer 

1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som 
andel av eksisterende foretak i begynnelsen av året 

2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Basert på etablerings-
frekvens, justert for effekten av bransjestrukturen 

3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket 
nedlagte foretak 

Lønnsomhet 
4. Andel foretak med positivt resultat før skatt 
5. Bransjejustert lønnsomhet: Andel foretak med positivt 

resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen 
6. Andel foretak med positiv egenkapital 

Vekst 

7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn 
prisstigningen (KPI) 

8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av 
bransjestrukturen 

9. Andel foretak med vekst i verdiskaping 

Næringslivets 
størrelse 

10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av 
befolkningen 

 

Nyetableringer i regioner og kommuner blir målt 
med tre indikatorer.  Den første, etablerings-
frekvens, måler antall nyregistrerte foretak i 
forhold til eksisterende antall foretak i 
begynnelsen av året.  Bransjejustert etablerings-
frekvens er etableringsfrekvensen fratrukket 
virkningen av bransjestrukturen i regioner og 
kommuner.  Denne indikatoren forteller oss om 
regionen har få eller mange etableringer når vi 
tar hensyn til at etableringsfrekvensen varierer 
mye mellom ulike bransjer.  Den tredje 
indikatoren er vekst i antall foretak. Dette vil 
være etableringsfrekvensen fratrukket frekvensen 
av nedlagte foretak, samt innflyttede foretak 
fratrukket utflyttede. 

Lønnsomheten i regionenes næringsliv blir målt 
med tre indikatorer. Den første er andel foretak 
med positivt resultat før skatt.  I tillegg har vi 
målt andelen lønnsomme foretak justert for 
bransjestrukturen.  Den tredje indikatoren er 
andel foretak med positiv egenkapital. 

Vekst i regionene er målt med andel foretak med 
omsetningsvekst større enn prisstigningen.  Også 

her har vi en indikator som justerer for 
bransjestruktur, mens den tredje indikatoren er 
andel foretak av samtlige regnskapspliktige 
foretak på stedet, som har vekst i 
verdiskapingen. 

Indikatoren ”næringslivets størrelse” er antall 
arbeidsplasser i næringslivet som andel av 
befolkningen på stedet. 

For hver indikator rangeres både regioner og 
kommuner.  Rangeringsnumrene legges så 
sammen innenfor hver gruppe.   

Til slutt summeres rangeringsnumrene for de fire 
indeksene nyetablering, lønnsomhet, vekst og 
næringslivets størrelse.  Regionen og kommunen 
som har lavest sum, kommer ut som vinner av 
NæringsNM. 

Alle 429 kommuner inngår i hovedresultatene, 
mens det for hver områdeindikator er gjort noen 
begrensninger med hensyn til antall 
innrapporterte regnskap og registrerte foretak, jf. 
omtale under hvert område. 
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NHOs NæringsNM for regioner - 
hovedresultater 

NæringsNM måler næringsutviklingen i regionene i Norge ut fra fire mål: 
Nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets relative størrelse.  
Grunnlaget for årets NæringsNM er tall fra foretakenes regnskap for 2011. 
 

Stavangerregionen er vinner av NæringsNM i 
2012. Det er åttende gang på rad at 
Stavangerregionen er best. 

Deretter følger Dalane, Trondheimsregionen, 
Bergen, Øvre Romerike og Søre Sunnmøre. Det 
er alle regioner som er blant de ti beste i 
NæringsNM de ti siste årene. 

Ålesundregionen og Oslo, som er på åttende og 
niendeplass har begge flere plasseringer tidligere 
blant de ti beste. 

Kystgruppen, som består av kommunene Vikna, 
Leka og Nærøy er årets komet i NæringsNM, og 
er ikke en region som tradisjonelt har hatt gode 
resultater. Naboregionen Midtre Namdal er også 
blant de ti beste regionene for første gang. Dette 
er klart de største positive overraskelsene i 
NæringsNM 2012. 

 

 

 

 

 

 
Figur 1: De ti beste regionene i NæringsNM 2012. Tallene 
inni figuren viser rangeringenummeret for de fire målene. 
Tallene i parentes angir regionenes rangering for siste ti år. 

 

 
Figur 2: De ti dårligste regionene i NæringsNM 2012. 
Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire 
målene. Tallene i parentes angir regionenes rangering for 
siste ti år. 
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NHOs NæringsNM kommuner – 
hovedresultater 

NæringsNM for kommuner er utarbeidet etter samme metode som for regioner.  
Kommunene er rangert for hver av de fire målene, og deretter er rangeringstallene 
summert.  

Sandnes er vinner av årets NæringsNM for 
kommuner. Sandnes har også vunnet tidligere, 
og er nest beste kommune i NæringsNM for de 
siste ti årene. Eigersund, Austevoll og Sogndal på 
de neste plassene er kommuner som har gjort det 
jevnt bra i NæringsNM tidligere. Austevoll har 
en tredje og en fjerdeplass de foregående årene. 

Lier, som er på delt fjerdeplass, har hatt gode 
resultater i NæringsNM tidligere, og har sju 
plasseringer blant de ti beste siden 2000. 

Rogalandskommunene Sola, Time, Stavanger, 
Lund, Hå er med blant de beste i 2012, og er 
gjengangere blant de beste kommunene. 
Ullensaker, Trondheim, Drammen og Bergen er 
også i denne gruppen. 

Årets komet blant kommunene er Herøy på 
Helgeland. Herøy har hatt stor framgang de siste 
tre årene, sammen med flere andre Helgelands-
kommuner. Rogaland har hele ni kommuner 
med blant de 20 beste. Hordaland har tre.

 
Figur 3: De 20 beste kommunene i NæringsNM 2012. 
Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire 
målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for 
siste ti år. 

De små kommunene gjør det generelt svakere i 
NæringsNM enn de store. De svakeste 
kommunene i NæringsNM 2012 er 
gjennomgående små kommuner. 

Mens Vestlandet dominerer på listen over de 20 
beste kommunene, er det Østlandet og Nord-
Norge som dominerer blant de 20 svakeste. 
Østlandet og Nord-Norge har hver sju av de 20 
svakeste kommunene i 2012. 

De 20 kommunene som gjør det svakest i 
NæringsNM i 2012, er stort sett blant de 100 
svakeste i NæringsNM for de ti siste årene.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 4: De 20 dårligste kommunene i NæringsNM 2012. 
Tallene inni figuren viser rangeringenummeret for de fire 
målene. Tallene i parentes angir kommunens rangering for 
siste ti år.  
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Lønnsomhet regioner 
Vi har målt lønnsomheten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den 
første indikatoren er andel foretak med positivt resultat før skatt. Den andre er andel 
foretak med positivt resultat før skatt, justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste 
indikatoren er andel foretak med positiv egenkapital. Den endelige lønnsomhetsindeksen er 
basert på regionenes rangering med hensyn til de tre lønnsomhetsindikatorene. 

 

Andelen foretak med positivt resultat økte i 
Norge i 2011, og har nå økt tre år på rad. 
Andelen er likevel under nivået for de gode årene 
fra 2004 til 2007, men over alle andre år fra 
2000. 

Dalane hadde høyest lønnsomhet, og er samtidig 
den regionen med høyest lønnsomhet de ti siste 
årene. 

Bjørnefjorden er nummer to på lønnsomhets-
indeksen for 2012, og har fire førsteplasser på 
lønnsomhetsindeksen siden 2000. 

Kystgruppen, som består av Vikna, Leka og 
Nærøy, er på tredjeplass når det gjelde 
lønnsomhet. Kystgruppen har tidligere hatt svært 
lite lønnsomt næringsliv, og har vært rangert helt 
sist i årene 2004 og 2005. Kystgruppen var 
imidlertid også en positiv overraskelse i fjor på 
lønnsomhetsindeksen. Naboregionen Indre 
Namdal er også en region som for første gang er 
blant de ti mest lønnsomme, og som har hatt 
svak lønnsomhet tidligere. 

De andre regionene som er blant de i mest 
lønnsomme er regioner som har hatt god 
lønnsomhet også i tidligere år. 

 
Figur 5: De ti regionene med best lønnsomhet.  Tallene i 
figuren viser rangeringsnummeret for de tre 
lønnsomhetsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes 
rangering for siste ti år.

 

 

 

 
Figur 6: De ti regionene med lavest lønnsomhet.  Tallene i 
figuren viser rangeringsnummeret for de tre lønnsomhets-
indikatorene. Tallene i parentes angir regionenes rangering 
for siste ti år. 
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Lønnsomhet kommuner 
Lønnsomhetstallene for næringslivet i kommunene er basert på samme metode som for 
regioner. I rangeringen av mest lønnsomme kommuner viser vi i denne rapporten bare tall 
fra de 246 kommunene som har mer enn 100 innsendte regnskap.  Oversiktene blir ellers 
preget av kommuner med få foretak hvor resultatene er tilfeldige. 

 

Grunnlaget for Vestlandets dominans i 
NæringsNM blir for en stor del lagt gjennom 
god lønnsomhet. Hele 15 av de 20 kommunene 
med høyest lønnsomhet i næringslivet ligger på 
Vestlandet. 

Agderkommunen Birkenes hadde best 
lønnsomhet i næringslivet i 2012, fulgt av 
Gloppen og Vikna. 

Vikna er den kommunen blant de 20 beste som 
ha klatret mest på lønnsomhetsindeksen. Vikna 
har hatt svak lønnsomhet i næringslivet tidligere, 
men har hatt stor framgang i 2012. 

En del kommuner er gjengangere på denne lista, 
og har et næringsliv som har vært stabilt 
lønnsomt over lang tid, som Klepp, Hå, Sola, 
Fusa, Lier, Eigersund og Førde. 

 
Figur 7: Figur 7: Kommuner med høyest rangering på 
lønnsomhetsindeksen blant de 246 kommunene med mer enn 
100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangerings-
nummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 430 
kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for 
siste ti år. 

Listen med de 20 kommunene med svakest 
lønnsomhet har 11 kommuner fra Østlandet i 
2012. Nord-Norge hadde tidligere mange av 
kommunene med svakest lønnsomhet, men har i 
2012 bare to kommuner med blant de minst 
lønnsomme. 

Drangedal i Telemark ble rangert sist med 
hensyn til lønnsomhet av de kommunene som 
hadde minst 100 innsendte regnskap i 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figur 8: Figur 7: Kommuner med lavest rangering på 
lønnsomhetsindeksen blant de 246 kommunene med mer enn 
100 innsendte regnskap. Tallene i figuren viser rangerings-
nummeret for de tre lønnsomhetsindikatorene blant alle 430 
kommuner. Tallene i parentes angir kommunens rangering for 
siste ti år.  
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Vekst regioner 
Vi har målt veksten i næringslivet i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første 
indikatoren er andel foretak med realvekst.  Den andre indikatoren er andel vekstforetak, 
justert for bransjestrukturen i regionene. Den siste indikatoren er andel foretak med vekst 
i verdiskapingen. Den endelige vekstindeksen er basert på regionenes rangering med 
hensyn til de tre vekstindikatorene. 

 

Dalane er regionen som har høyest andel 
vekstforetak i næringslivet. Naboregionene 
Stavangerregionen og Ryfylke er også med blant 
de ti beste. 

Etter Dalane kommer tre regioner fra Trøndelag, 
Midtre Namdal, Orkdalregionen og 
Kystgruppen. 

Lofoten og Ytre Helgeland er også med blant de 
ti regionene med høyest andel vekstforetak. Det 
er mange fiskeriavhengige kystkommuner med 
høy vekst i 2011. 

Søre Sunnmøre har også høy andel vekstforetak 
siste år.  

Alle regionene med lavest andel vekstforetak er i 
Sør-Norge, og de aller fleste av disse er lokalisert 
på Østlandet. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: De beste vekstregionene. Tallene i figuren viser 
rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes 
angir regionenes rangering for siste ti år. 

 

 

 
Figur 10: Regionene med lavest  vekst.  Tallene i figuren viser 
rangeringen for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes 
angir regionenes rangering for siste ti år.  
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Vekst kommuner 
Veksttallene for næringslivet i kommunene viser stor variasjon fra år til år. Samtidig er det 
ikke så klare geografiske mønstre når det gjelder vekst som for lønnsomhet og 
nyetableringer. Mange kommuner i distriktene har høy andel vekstforetak i 2010, i likhet 
med året før.  I rangeringen viser vi bare kommuner med over 100 innsendte regnskap. 

 

Åfjord hadde høyest andel vekstforetak, av de 
kommunene som hadde minst 100 innsendte 
regnskap for 2011. Deretter kom Vindafjord og 
Overhalla.  

Ti av kommunene med høyest andel vekstforetak 
er fra Vestlandet, mens sju er fra Trøndelag. De 
siste tre er fra Østlandet. Nord-Norge har flere 
kommuner med høy andel vekstforetak, men 
dette er små kommuner som ikke kommer med 
på lista. 

 

 

 

 

 

 
Figur 11: Kommunene med høyest rangering på 
vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret 
for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir 
kommunens rangering for siste ti år.  

Kragerø hadde lavest andel vekstforetak, av de 
kommunene som er store nok til å bli rangert. 

12 av de 20 kommunene med lavest andel 
vekstforetak er lokalisert på Østlandet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Figur 12: Kommunene med lavest rangering på 
vekstindeksen. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret 
for de tre vekstindikatorene. Tallene i parentes angir 
kommunens rangering for siste ti år.  
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Nyetableringer regioner 
Vi har målt nyetablering i regionene ved hjelp av tre indikatorer. Den første indikatoren er 
etableringsfrekvens, som er nyregistrerte foretak som andel av eksisterende antall foretak.  
Den andre indikatoren er etableringsfrekvensen justert for bransjestrukturen i regionene. 
Den siste indikatoren er vekst i antall foretak, som er nyregistrerte fratrukket nedlagte, som 
andel av eksisterende foretak.  

 

Etableringsindeksen er den indikatoren som er 
mest stabil fra år til år. Regioner som Oslo, 
Bergen, Trondheimsregionen, Stavangeregionen 
og Kristiansandregionen er med blant de ti beste 
i 2012, som i de fleste årene etter 2000. 

Hordaland Vest, som grenser til Bergen, troner 
øverst på etableringsindeksen i 2012. Nedre 
Romerike, Øvre Romerike og Mosseregionen er 
også med blant de ti beste i 2012, og er regioner 
som ligger innenfor den funksjonelle Oslo-
regionen. 

Eneste overraskelse blant de ti beste i 2012, er 
regionen HALD (Sandnessjøregionen), som 
tidligere har hatt lav etableringsfrekvens.  

Ytre Helgeland havnet sist på 
etableringsindeksen i 2012, etter å ha blitt 
nummer åtte i 2011. Mange av regionene med 
lav nyetableringsaktivitet finner vi i de perifere 
regionene i Sør-Norge. 

 

 

 

 

 
Figur 13: De ti beste regionene på etableringsindeksen 2012. 
Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre 
etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes 
rangering siste ti år. 

 

 
Figur 14: De ti dårligste regionene på etableringsindeksen 
2012. Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre 
etableringsindikatorene. Tallene i parentes angir regionenes 
rangering siste ti år. 
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Nyetableringer kommuner 
Etableringsindeksen for kommuner er bygd opp på samme måte som for regioner. I 
rangeringen viser vi bare kommuner med over 500 registrerte foretak i Enhetsregisteret. 
Det er 304 kommuner som er over denne grensen. 

Austevoll hadde den høyeste 
etableringsaktiviteten av kommunene i 2012. 
Sørum og Alstahaug delte andreplassen. 

Oslo, Trondheim og Stavanger er alle med blant 
de 20 kommunene som kommer øverst på 
etableringsindeksen for 2012. Mange av de 
andre kommunene ligger i nærheten av de største 
byene. Sørum, Gjerdrum, Rælingen, Vestby, Ås, 
Nittedal og Rygge er kommuner med mye 
nyetableringer, som ligger i nærheten av Oslo. 

Askøy grenser til Bergen, og Sandnes til 
Stavanger, mens Songdalen og Vennesla ligger i 
nærheten av Kristiansand. De store byene ser ut 
til å være motorer for høy nyetablering også i 
sine nabokommuner. Austevoll, Alstahaug, Sveio 
og Bardu er kommuner som ikke ligger i 
pendlingsavstand til en større by. Austevoll har 
vært en sterk næringskommune tidligere, mens 
Alstahaug, Bardu og Sveio har hatt varierende 
resultat tidligere. 

 

 
Figur 15: Kommunene med høyest skår på etableringsindeksen. 
Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre 
etableringsindikatorene blant alle landets 430 kommuner.  
Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. 

Lyngen og Karlsøy i Troms har lavest 
etableringsaktivitet. De er de eneste kommunene 
fra Nord-Norge på lista over de 20 kommunene 
med lavest etableringsaktivitet. 

Små distriktskommuner dominerer blant 
kommunene med lav etableringsaktivitet. Vi så 
tidligere at mange distriktskommuner hadde en 
høy andel vekstforetak blant de eksisterende 
foretakene. Nyetableringen er imidlertid klart 
høyest i de mer sentrale kommunene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 16: Kommunene med lavest skår på etableringsindeksen. 
Tallene i figuren viser rangeringsnummeret for de tre 
etableringsindikatorene blant alle landets 430 kommuner.  
Tallene i parentes angir kommunens rangering siste ti år. 
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Næringslivets størrelse regioner 
Den siste indikatoren i NæringsNM er næringslivets relative størrelse, eller næringstetthet. 
Dette måles som antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen. Regioner 
med et relativt stort næringsliv skårer da høyere enn regioner med lite næringsliv. 

 

Oslo er ikke bare størst av regionene med hensyn 
til antall arbeidsplasser i næringslivet, Oslo er 
også den regionen som har flest arbeidsplasser i 
næringslivet i forhold til innbyggertallet. Antall 
arbeidsplasser i næringslivet i Oslo tilsvarer 53 
prosent av folketallet i 2011.  

Kongsberg/Numedal har nest høyest 
næringstetthet av regionene i landet, mens 
Akershus Vest (Asker og Bærum) har tredje 
høyest næringstetthet. Begge disse regionene har 
fått økt næringstetthet etter 2000. 

De største byene, Oslo, Stavanger, Bergen, 
Trondheim og Kristiansand er alle kjerner i 
regioner med høy næringstetthet. Kristiansand-
regionen er den av disse som har den sterkeste 
økningen i næringstetthet. 

Mange av regionene med lavest næringstetthet 
ligger inntil de store byene, og har mye pendling 
inn til disse. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 17: Regioner med høyest næringstetthet i 2011. Tallene 
i parentes er regionenes rangering i 2000. 

 

 

 

 

 

 
Figur 18: Regioner med lavest næringstetthet i 2011. Tallene 
i parentes angir regionenes rangering i 2000.  
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Næringslivets størrelse kommuner 
Variasjonen mellom kommunene med hensyn til næringslivets størrelse er langt større 
enn for regioner. Det kommer av at det er lettere å pendle mellom kommuner enn 
mellom regioner. 

 

Sola har den klart høyeste næringstettheten blant 
kommunene i 2011. Antall arbeidsplasser i 
næringslivet i Sola tilsvarer 73,9 prosent av 
folketallet. Sola har hatt en svært sterk vekst i 
næringslivet etter 2000, og fått økt innpendling 
fra andre kommuner. 

Ullensaker har nest høyest næringstetthet, mens 
Ulstein er nummer tre. 

Kommuner som Åseral, Vikna, Austevoll og 
Vindafjord har hatt en sterk økning i 
næringstettheten etter 2000. 

Av de store byene har Oslo og Trondheim 
synkende næringstetthet etter 2000, mens 
Stavanger, Bergen og Kristiansand har fått økt 
næringstetthet. 

 

 

 
Figur 19: Kommunene med høyest næringstetthet. Tallene i 
parentes er tilsvarende rangering i 2000. 

 

Mange av kommuner med lav næringstetthet er 
kommuner utenfor byene med stor innpendling 
til byen. Rælingen har lavest næringstetthet av 
alle kommunene i landet, og har svært stor 
pendling til Oslo. Skaun og Klæbu som har nest 
og tredje lavest næringstetthet er nabokommuner 
til Trondheim, mens stor pendling dit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 20: Kommunene med lavest næringstetthet. Tallene i 
parentes er tilsvarende rangering i 2000. 
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NHOs NæringsNM for fylkene 
Vi kan benytte samme datagrunnlag som i foregående kapitler og se på næringsutviklingen også i 
fylkene.  Vi har brukt tre indikatorer hvor vi har tall tilbake til 2000: Andel foretak med positivt 
resultat, andel foretak med realvekst og etableringsfrekvensen.  Verdiene for disse tre indikatorene er 
transformert til en skala fra 0=Dårligste fylke til 10=Beste fylke og så lagt sammen. 

 

Rogaland har den beste næringsutviklingen av 
fylkene. Rogaland er best på lønnsomhet, nest 
best på vekst og over middels når det gjelder 
nyetableringer. Rogaland er også ganske 
suverent beste fylke i NæringsNM for de siste ti 
årene, etter å ha vært beste fylke i seks av 
enkeltårene. 

Oslo er nummer to av fylkene, samme plassering 
som de to foregående årene. Oslo er alltid best 
på nyetableringer av fylkene. 

Deretter følger Hordaland og Sør-Trøndelag. De 
fire fylkene på topp i årets NæringsNM er også 
de beste sammenlagt for de siste ti årene. 

Fylker som gjør det bedre i NæringsNM 2012 
enn gjennomsnittet for de siste ti årene er Troms, 
Nord-Trøndelag, Nordland, Sogn og Fjordane 
og Finnmark. De nordligste fylkene gjør det 
bedre enn tidligere. 

Agderfylkene, Hedmark, Oppland og Telemark 
gjør det svakere enn vanlig det siste året. Vest-
Agder har tidligere gjort det svært godt i 
NæringsNM, og var beste fylke i 2004, og nest 
beste fylke i perioden 2005-2007, men har falt 
kraftig de tre siste årene, etter nedgang på alle de 
tre indikatorene lønnsomhet, vekst og 
nyetableringer. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 21: NæringsNM for fylkene.  Hver indikator varierer 
fra 0=Dårligste fylke til 10=Beste fylke. Tallene i parentes 
viser rangeringen til fylket for de siste ti årene. 
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Fylker med positiv 
trend i NæringsNM 

Det er stabilitet som preger toppen av 
fylkeslisten. For de seks beste fylkene er det bare 
mindre endringer i tiårsperioden. 

Det er fem fylker som har en klar positiv trend i 
NæringsNM, foruten de beste fylkene Rogaland, 
Oslo og Hordaland. 

Troms har hatt sine beste resultat i NæringsNM 
etter 2000 i de to siste årene. Fram til 2009 var 
Troms rangert i nedre halvdel av fylkene hvert 
år, i de to siste årene har Troms vært på sjette og 
syvendeplass. 

Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har hatt 
store svingninger i sine plasseringer i 
NæringsNM. Begge fylkene har imidlertid en 
klart positiv trend, selv om begge fylkene har 
hatt bedre plasseringer i enkelte tidligere år enn i 
siste NæringsNM. 

Nordland har sine tre beste plasseringer etter 
2000 i de tre siste årene. 

Finnmark har vært på sisteplass i ni av de 12 
årene vi har tall for. Nå er Finnmark på 14. 
plass, en tangering av bestenotering fra 2005. 

 

Fylker med negativ 
trend 

De fire fylkene med klarest negativ trend er 
Oppland, Hedmark, Aust- og Vest-Agder.  

Vest-Agder har en serie gode plasseringer, og var 
fram til 2009 alltid i øvre halvdelen av fylkene. 
Vest-Agder har i de siste to årene vært nummer 
14 og 15.  

Aust-Agder har hatt nedgang i NæringsNM de 
fire siste årene og har den klart svakeste 
plasseringen de siste årene, på nest siste plass. 

Hedmark har hatt lavere plasseringer tidligere, 
men trenden er klart negativ. 

Oppland har sin svakeste plassering siste år. 

 

 

 

 

 
Figur 22: Plasseringer i NæringsNM for fylker med positivt 
trend. 

 

 

 

 
Figur 23: Plasseringer i NæringsNM for fylker med negativ 
trend. 
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Beste regioner de ti 
siste årene 

Stavangerregionen har vært ganske suveren i 
NæringsNM de siste årene, og er naturligvis best 
av regionene i NæringsNM for de siste ti år 
sammenlagt. 

Trondheimsregionen er på andre, mens 
Kristiansandregionen er på tredjeplass av 
regionene. Bergen på femteplass, og det er 
tydelig at de store byregionene har en sterk 
næringsutvikling. 

Dalane og Ryfylke grenser begge til 
Stavangerregionen. 

Søre Sunnmøre, Sunnfjord og Voss er regioner 
blant de ti beste regionene siste ti år, som ikke 
grenser opp til større byer. De er med å forsterke 
bildet av Vestlandet som den landsdelen som har 
best næringsutvikling. Sju av de ti beste 
regionene ligger på Vestlandet. 

 

Beste kommuner de 
ti siste årene 

Sola er ganske klart beste kommune i 
NæringsNM sammenlagt for de ti siste årene. 
Nabokommunene Sandnes og Stavanger er 
nummer to og tre. Kommuner som Klepp, Hå, 
Time, Lund, Strand og Bjerkreim er andre 
kommuner som er blant de 20 beste 
næringskommunene de ti siste årene som alle er 
med i «Greater Stavanger Region».  

Andre kommune fra Vestlandet blant de beste er 
Lindås, Fjell, Ulstein og Molde. 

Ullensaker, Lier og Stokke er kommuner fra 
Østlandet blant de 20 beste. 

Kristiansand og Lyngdal representerer Sørlandet, 
mens Trondheim og Verdal er 
Trønderkommuner med blant de 20 beste. 

Ingen av de 20 beste kommunene er fra Nord-
Norge. Alta er nærmest av disse på en 35.plass. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 24: De ti beste regionene i NæringsNM sammenlagt for 
de ti siste årene. 
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Utviklingstrekk 

 
Figur 25: Kart som viser regionenes resultat i NæringsNM 2012 til venstre, sammenlagte resultater fra perioden 2002-2011 i 
midten, og regionenes forbedring i 2012 i forhold til perioden 2002-2011 til høyre. 

 

Kartet over resultatene fra NæringsNM 2012 
viser ganske tydelig Vestlandets dominans. Vi 
kan se at Vestlandet dominerer mer i 
NæringsNM 2012 enn i den foregående 
tiårsperioden. Det er spesielt nordvestlandet som 
har forbedret sin rangering i NæringsNM. 
Regionene rundt Stavanger og Bergen var 
allerede blant beste og hadde dermed ikke særlig 
forbedringspotensial. 

Samtidig har det blitt en del regioner i Trøndelag 
og Nord-Norge med blant de beste 
næringsregionene. Stort sett alle regionene fra 
Trøndelag og Nordover er blant regionene som 
har størst forbedring. 

Det sentrale Østlandet har fremdeles mange 
regioner blant de beste i NæringsNM 2012, men 
det er ingen av regionene på Østlandet eller 
Agder som har hatt særlig forbedring. Nesten 
alle regionene med største nedgang i 
NæringsNM er lokalisert på Østlandet eller 
Agder. 

En del av forklaringene til variasjonene i 
NæringsNM finner vi i bransjestrukturen. 
Regioner med mye næringsliv i bransjer innen 
olje og gassutvinning og leveranser til disse har 
gode resultater de siste årene. Regioner med 
tyngde innen fiske og oppdrett har også 
framgang de siste to årene. Tradisjonelle 
industriregioner har tilsvarende nedgang. 

En annen viktig drivkraft er befolknings-
utviklingen. NæringsNM tar med seg resultater 
fra alle regnskapspliktige foretak. Mange av 
disse har et lokalt kundegrunnlag, og påvirkes 
derfor av befolkningsutviklingen.  Det bidrar til 
at mange regioner på det mest sentrale Østlandet 
fremdeles gjør det godt i NæringsNM. 

 

  

Side 196



NHO’S NÆRINGSNM 2012 

20 

 

Komplett liste over regionene 
Tabellen under viser en fullstendig oversikt over alle regionene, rangert etter samlet plassering i 
årets NæringsNM.  Alle indikatorene er gitt som rangeringsnummer, der beste region har 
nummer 1 og dårligste region nummer 83. 
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1 Stavangerregionen Stavanger, Sandnes, Randaberg, Rennesøy, Kvitsøy, Sola, Gjesdal, Time, Klepp, 
Hå 7 5 9 4 1 

2 Dalane Eigersund, Lund, Bjerkreim, Sokndal 14 1 1 28 4 

3 Trondheimsregionen Trondheim, Klæbu, Selbu, Malvik, Melhus, Skaun, Midtre Gauldal 4 22 27 12 2 

4 Bergen Bergen 7 20 38 5 5 

5 Øvre Romerike Nes, Hurdal, Gjerdrum, Eidsvoll, Ullensaker, Nannestad 9 7 37 24 9 

6 Søre Sunnmøre Ulstein, Vanylven, Sande, Herøy, Hareid, Volda, Ørsta 40 21 5 13 7 

7 Kystgruppen Vikna, Leka, Nærøy 57 3 4 18 45 

8 Ålesundregionen Skodje, Ålesund, Haram, Sandøy, Sula, Giske 25 40 20 7 26 

9 Oslo Oslo 1 49 42 1 20 

10 Midtre Namdal Namdalseid, Overhalla, Fosnes, Namsos, Flatanger 37 24 2 36 24 

11 Sunnfjord Gaular, Førde, Flora, Naustdal, Jølster 67 4 15 15 8 

12 Kongsberg/Numedal Kongsberg, Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal 59 17 26 2 10 

13 Drammensregionen Røyken, Lier, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum, Svelvik, Sande, Drammen 11 11 36 50 16 

14 Bjørnefjorden Fusa, Os, Samnanger 15 2 10 82 20 

15 Vest-Finnmark Loppa, Måsøy, Hasvik, Alta, Hammerfest, Kvalsund, Nordkapp 33 41 14 23 64 

16 Tromsøregionen Balsfjord, Tromsø, Karlsøy 43 28 17 25 27 

17 Orkdalregionen Orkdal, Meldal, Agdenes, Hemne, Snillfjord 24 35 3 52 33 

18 Mosjøregionen Vefsn, Grane, Hattfjelldal 61 6 11 41 34 

19 Ryfylke Forsand, Finnøy, Suldal, Hjelmeland, Strand 65 10 8 40 6 

20 Sogn Årdal, Balestrand, Luster, Vik, Leikanger, Sogndal, Aurland, Lærdal, Høyanger 21 52 16 37 61 

21 Ringerike/Hole Ringerike Hole 31 12 47 39 31 

22 Romsdal Molde, Nesset, Rauma, Midsund, Vestnes, Fræna, Aukra 47 27 48 14 14 

23 Rørosregionen Røros, Holtålen, Tydal 49 61 18 9 43 

24 Nordmøre Kristiansund, Rindal, Smøla, Halsa, Sunndal, Tingvoll, Aure, Gjemnes, Frei, 
Averøy, Eide, Surnadal 48 31 29 31 40 

25 Innherred Steinkjer, Levanger, Verdal, Verran, Inderøy 29 39 25 47 19 

26 HALD Dønna, Leirfjord, Alstahaug, Herøy 3 44 35 59 52 

27 Akershus Vest Asker, Bærum 26 45 74 3 12 

28 Kristiansandregionen Birkenes, Vennesla, Songdalen, Kristiansand, Søgne, Lillesand, Iveland 6 72 61 10 3 

29 Hordaland Vest Fjell, Øygarden, Sund, Askøy 1 49 22 79 22 

30 Ofoten Tysfjord, Tjeldsund, Ballangen, Narvik, Evenes 42 18 29 63 46 

31 Haugesundregionen Haugesund, Vindafjord, Sauda, Bokn, Karmøy, Tysvær, Utsira 19 59 59 16 22 

31 Voss Voss 60 14 49 30 10 

33 Lillehammerregionen Lillehammer, Øyer, Gausdal 36 16 81 21 12 
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34 Sandefjord/Larvik Larvik, Sandefjord, Lardal 38 47 49 22 31 

34 Sunnhordland Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Tysnes, Etne, Austevoll, Kvinnherad 15 56 53 32 15 

36 Tønsbergregionen Andebu, Re, Stokke, Tjøme, Horten, Holmestrand, Nøtterøy, Tønsberg, Hof 15 56 40 46 43 

37 Hamarregionen Hamar, Ringsaker, Løten, Stange 55 9 41 53 28 

38 Nordfjord Selje, Eid, Bremanger, Gloppen, Stryn, Hornindal, Vågsøy 79 33 28 20 59 

39 Nedre Glomma Hvaler, Fredrikstad, Sarpsborg 19 33 61 49 41 

39 Stjørdalsregionen Meråker, Stjørdal, Frosta 30 67 39 26 17 

41 Oppdal/Rennebu Rennebu, Oppdal 39 48 58 19 54 

42 Ytre Helgeland Lurøy, Træna, Rødøy 83 18 7 57 62 

43 Midt-Troms Tranøy, Lenvik, Torsken, Sørreisa, Målselv, Berg, Bardu, Dyrøy 33 31 31 73 67 

44 Nordhordland Fedje, Radøy, Austrheim, Meland, Masfjorden, Lindås 26 28 44 71 18 

44 Indre Namdal Høylandet, Lierne, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Snåsa 77 8 12 72 77 

46 Osterfjorden Vaksdal, Modalen, Osterøy 62 13 13 83 65 

47 Nedre Romerike Skedsmo, Nittedal, Lørenskog, Rælingen, Sørum, Aurskog Høland, Fet 5 35 72 62 38 

48 Lofoten Røst, Flakstad, Vestvågøy, Vågan, Værøy, Moskenes 69 74 5 27 71 

49 Follo Frogn, Nesodden, Enebakk, Oppegård, Ski, Vestby, Ås 13 25 61 77 50 

50 Midt-Buskerud Sigdal, Krødsherad, Modum 44 61 32 45 37 

51 Arendalregionen Åmli, Risør, Grimstad, Arendal, Gjerstad, Vegårshei, Froland, Tvedestrand 12 37 74 60 38 

52 HAFS Solund, Fjaler, Hyllestad, Askvoll, Gulen 35 76 19 56 68 

53 Ranaregionen Hemnes, Rana, Nesna 45 71 22 51 42 

54 Valdres Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Etnedal, Sør-Aurdal, Vang 74 46 54 17 35 

55 Salten Bodø, Hamarøy, Steigen, Meløy, Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold ,Gildeskål 40 55 55 42 36 

56 Storfjord Sykkylven, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal 66 78 43 6 46 

57 Øst-Finnmark Sør-Varanger, Båtsfjord, Unjargga-Nesseby, , Berlevåg, Gamvik, Vadsø, Vardø 18 75 34 67 78 

58 Mosseregionen Moss, Råde, Rygge, Våler 10 64 68 54 60 

59 Hadeland Lunner, Jevnaker, Gran 46 23 55 76 52 

60 Grenland Porsgrunn, Skien, Siljan, Bamble, Kragerø, Drangedal 21 65 77 38 46 

61 Hitra/Frøya Hitra, Frøya 73 76 45 8 29 

62 Mandalsregionen Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal, Lindesnes 50 60 33 64 25 

63 Lister Sirdal, Flekkefjord, Farsund, Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal 21 63 67 58 54 

64 Hardanger Ulvik, Kvam, Granvin, Odda, Ullensvang, Eidfjord, Jondal 75 15 82 44 54 

65 Sør-Helgeland Brønnøy, Vevelstad, Sømna, Vega, Bindal 82 38 22 75 75 

66 Øst-Telemark Notodden, Tinn, Hjartdal 54 49 51 66 74 

67 Fosen Osen, Leksvik, Åfjord, Bjugn, Rissa, Ørland, Roan 56 81 21 65 70 

68 Gjøvikregionen Østre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Vestre Toten, Gjøvik 58 54 79 35 30 

69 Indre Østfold Rømskog, Hobøl, Rakkestad, Skiptvet, Eidsberg, Askim, Trøgstad, Marker, 
Spydeberg, Aremark 53 30 71 74 49 

70 Midt-Finnmark Guovdageaidnu-Kautokeino, Lebesby, Porsanger, Karasjok, Deatnu-Tana 50 58 52 69 82 

71 Sør-Troms Ibestad, Bjarkøy, Skånland, Kvæfjord, Harstad, Gratangen, Lavangen, Salangen 71 26 65 68 69 

72 Hallingdal Ål, Hol, Nes, Hemsedal, Flå, Gol 70 80 73 11 51 

72 Vesterålen Andøy, Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland, Lødingen, 63 66 57 48 80 
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74 Halden Halden 31 79 64 61 73 

75 Midt-Telemark Nome, Bø, Sauherad 28 68 60 80 66 

76 Fjellregionen Rendalen Os, Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga 80 53 76 33 58 

77 Sør Østerdal Stor-Elvdal, Åmot, Trysil, Elverum, Engerdal 52 42 79 70 76 

78 Vest-Telemark Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje 75 70 45 55 63 

79 Nord-Gudbrandsdal Sel, Lesja, Dovre, Vågå, Skjåk, Lom 78 73 68 29 71 

80 Glåmdal Nord-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Sør-Odal, Kongsvinger 68 43 68 78 81 

81 Midt-Gudbrandsdal Sør-Fron, Ringebu, Nord-Fron 72 82 78 34 79 

82 Nord-Troms Storfjord, Kvænangen, Lyngen, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa 63 68 66 81 83 

83 Setesdal Bygland, Evje og Hornnes, Valle, Bykle 81 83 83 43 57 
 

 

 

Regioninndelingen: 

 

Regioninndelingen som brukes i NæringsNM er såkalte ”politiske regioner”. Det er kommuner som selv 
har innledet samarbeid i form av regionråd eller interkommunale næringsselskap. I noen tilfeller er 
regioninndelingen basert på inndelinger som brukes av fylkeskommunen. De fleste kommuner i landet 
kan plasseres i slike politiske regioner, med unntak av Finnmark. For Finnmark er det gjort en 
regioninndeling basert på eget skjønn. For Helgeland er det også blitt gjort visse avvik, ettersom det 
regionale samarbeidet der har ført til ulogiske regioninndelinger hvor kommunene ikke henger sammen. 
Regioninndelingen endres når kommunene endrer regiontilhørighet, og regioninndelingen i årets 
NæringsNM er ikke den samme som tidligere.  De historiske tallene er regnet tilbake med den nye 
regioninndelingen.  
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Indikatorer for nyetablering: 

1. Etableringsfrekvens. Antall nyregistrerte foretak i et år som andel av eksisterende foretak i 
begynnelsen av året. Bare foretaktypene ASA, AS, ENK, DA, BA, ANS og NUF er tatt med.  
Rene holdingsselskaper er tatt ut av statistikken.  Alle tall er basert på Enhetsregisteret. 

2. Bransjejustert etableringsfrekvens.  Her er etableringsfrekvensene regnet ut på landsbasis for 
alle bransjer etter NACE 2007 2-siffer kategorisering.  Deretter har vi beregnet forventet 
antall nyregistreringer i hver enkelt region dersom de hadde hatt gjennomsnittlig 
etableringsfrekvens i hver enkelt bransje.  Avviket mellom den beregnede 
etableringsfrekvensen og den faktiske danner utgangspunktet for denne indikatoren. 

3. Vekst i antall foretak.  Her er det tatt utgangspunkt i samme metode som 
etableringsfrekvensen, men gjort fradrag for nedlagte foretak.  Dermed er det netto tilvekst i 
antall foretak som er indikatoren. 

 

Indikatorer for lønnsomhet: 

1. Andel foretak med positivt resultat før skatt.  Alle regnskapspliktige foretak er med i 
statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 

2. Andel foretak med positivt resultat før skatt, men korrigert for bransjestrukturen.  Samme 
metode for bransjejustering som for nyetablering. 

3. Andel foretak med positiv egenkapital. 

 

Indikatorer for vekst: 

1. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen.  Alle regnskapspliktige 
foretak er med i statistikken, som er basert på tall fra Brønnøysundregisteret. 

2. Andel foretak med vekst i omsetning større enn konsumprisindeksen, men korrigert for 
bransjestrukturen.  Samme metode for bransjejusterting som for nyetablering og lønnsomhet. 

3. Andel foretak med vekst i verdiskaping.  Verdiskapingen er målt som summen av 
driftsresultat og lønnskostnader i bedriftsregnskapene. 

 

Indikator for næringslivets størrelse: 

1. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av folketallet.  Tallene er hentet fra 
statistikkbanken i SSB. 

 

For alle de tre indikatorene for nyetablering er det beregnet rangeringsnummer for regionene fra 1 til 83. 
Dernest er rangeringsnumrene lagt sammen, og summen av rangeringsnumrene er grunnlaget for 
etableringsindeksen. I regiontabellen er rangeringsnummeret for etableringer vist etter at de tre 
etableringsindikatorene er slått sammen. Denne framgangsmåten er repetert for lønnsomhet og vekst. 
For næringslivets størrelse er det bare en indikator som danner grunnlaget for rangeringsnumrene. 

Til slutt er rangeringsnumrene for de fire målene nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets 
størrelse lagt sammen, for å danne grunnlaget for NæringsNM. 
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Tiltaksplan for Norges Nasjonalparklandsbyer 

2012 (-13) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Nasjonalparklandsbyene skal være det beste vertskap for  

tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv.”  
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Innledning 
 

Tiltaksplanen er basert på NPL-strategi, (Siste Skrik 2011) og prosjektplan for Norges 

nasjonalparklandsyer 2010-2013 

Visjonen om at Nasjonalparklandsbyene skal være «det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av 

natur- og kulturarv» ligger til grunn for prioriterte tiltak basert på følgende satsingsområder:  

1. Intern forankring - erfaringsutveksling 
2. Overordnet merkevarebygging og synlighet 
3. Vertskapsrollen 
4. Kompetanseheving blant barn og unge 
5. Miljø 
6. Lokalmat og råvarer 
7. Tilrettelegging og pakking av produkter og tilbud 

 
Planen inkluderer tiltak som skal gjennomføres i nettverket for nasjonalparklandsbyer. enkelte tiltak 
gjøres som pilotprosjekt lokalt i en landsby med mål om overføring til alle landsbyene, mens de fleste 
er fellestiltak som skal gjennomføres i alle landsbyene innenfor en gitt tidsperiode. 
 
En har valgt å fokusere på felles utvikling av nasjonalparklandsbyene med lokal tilpasning. Det er 
viktig at hver landsby får utviklet seg og sin identitet samtidig som en forsøker å bygge opp en 
nasjonal merkevare med felles utrykk og satsinger. En har likevel valgt å prioritere vekk tiltak som 
innebærer kun lokal stedsutvikling i denne planen, da en ønsker en tydeligere prioritering av 
verdiskapingsmidler til konseptutvikling av nasjonalparklandsbyene. 
 
 
Tiltaksplanen legger opp til et høyt ambisjons- og koordineringsnivå, dette fordi det er krevende å 

lansere et nytt begrep og en posisjon i et marked som allerede er ganske mettet av spennende tilbud 

og aktiviteter. En har også ved flere anledninger pekt på viktigheten av et større behov for felles 

koordinering og gjennomføringsevne på nettverksnivå (evaluering av forprosjekt, 

Telemarksforskning, TF-notat 2/2011 og NPL-strategi , Siste Skrik 2011)   slik at økte ressurser til 

prosjektledelse/administrasjon  er lagt inn budsjett et for 2012-13 

 

Begrepsavklaring:  

NP = Nasjonalpark 

NPL = Nasjonalparklandsby 

NPK = Nasjonalparkkommune 

NPS = Nasjonalparksenter 

VSP = verdiskapingsprogrammet for naturarven 
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1 Intern forankring – erfaringsutveksling 
 

Tiltak som sikrer lokal medvirkning, mobilisering, kvalitetssikring og forankring av prosjektet. 

 

 1.1 Tiltaksmidler til fellestiltak for bygda (alle)    kr 0 

Midler som lag/organisasjoner/bedrifter og privatpersoner kan søke på, evt. mobiliseringstiltak, for å 
gjennomføre fellestiltak til beste for bygda. Opprydning, tilrettelegging, skilting, rydding av stier, 
informasjon, forskjønning er eksempler på tiltak disse midlene kan brukes til. Involvering og 
forankring er viktig ved prioritering av disse midlene til denne typen tiltak. 

 

1.2 Markedsundersøkelse (Vingelen)     50 000 kr 

Tiltak planlagt i 2011 men avventet kommunikasjonsstrategi for NPL. 
Gjennomføres ved intervjuer av besøkende med hjelp av spørreskjema. Gjennomføres i Vingelen i 
2012 med tanke på overføringsverdi til de andre NPL. Finansieres også med overførte VSP-midler fra 
2011 (30 000 kr). 
 

2 Overordnet merkevarebygging 

2.1 Administrasjon, koordinering og prosjektledelse  1 100 000 kr 

Med bakgrunn i flere evalueringer og erfaring etter 3 år i prosjektet ser en et sterkt behov for å øke 

felles koordinering og prosjektledelse. En ønsker å opprette en 100 % stilling som koordinator/daglig 

leder for nettverket. 

Fra Kommunikasjonsstrategien (Siste Skrik kommunikasjon): 
Prosjektet trenger en person som kan fronte dem og som kan være en strategisk pådriver og 
diskusjonspartner for de forskjellige Nasjonalparklandsbyene i det daglige slik at man sikrer 
fremdrift og gjennomføringsevne.  Det anbefales derfor at det avsettes midler til ansettelse 
 
Fra evaluering av forprosjekt(Telemarksforskning): 
I krevende utviklingsprosjekter undervurderes ofte behovet for gode ressurser til ledelse. Vår 
anbefaling er at det etableres en hel stilling som prosjektleder i den resterende 
prosjektperioden med fokus på koordinering og ledelse på tvers, og at det er én person som 
innehar denne. Når det gjelder kompetanse-behovet, og eventuelt tiltak for å heve 
kompetansen til prosjektledelsen, er vår anbefaling at dette utredes i styringsgruppa i samråd 
med DN. Det kan være til hjelp for dagens ledere og delprosjektledere i utviklingen av denne 
kompetansen, og det kan være til hjelp når stillinger utlyses og nye prosjektledere og 
delprosjektledere skal ansettes.  

 

Arbeidsoppgaver for en daglig leder for nasjonalparklandsbynettverket: 

1. Hovedoppgave: arbeid med konkretisering av kriteriene for nasjonalparklandsbyene frem til 

evaluering av pilotprosjektet.  

2. Holde tett dialog med overordna myndigheter og aktører. 

Side 203



Side 4 av 8 

3. Kontaktperson, koordinator for nettverket; organisere styringsgruppe og arbeidsgruppe, 

gjennomføre fellestiltak, sentral forankring («hands on», organisere), ekstern 

finansiering/søknader, drift, opprettelse av nettside og andre informasjonstiltak. 

4. Konsekvensutredning og samordning av aktører med NP som verdiskapingsressurs; NPK, NPS 

og andre.  

5. Overordnet posisjonering, forankring 

Oppgave for styringsgruppe, daglig leder og evt. innleid kompetanse. Distriktsmeldinga, 

revidert reiselivsstrategi, Innovasjon Norge generelt er viktige arenaer for dialog i 2012. 

En bør også ha økonomiske rammer for å leie inn spisskompetanse ved gjennomføring av enkelte 

tiltak. 

Lokal forankring - drift 

En ser behov for økt prosjektledelse lokalt i nasjonalparklandsbyene, dette sikrer gjennomføring av 

fellestiltak, tilstrekkelig deltakelse i nettverket og utvikling av tettstedene som nasjonalparklandsbyer 

i tråd med felles satsing. Det bør være minimum 50% stilling lokalt i hver kommune.  Dette må 

forankres i samarbeidsavtalen.  

Spesifisert budsjett administrasjon, prosjektledelse: 

Lønn, sosiale kostnader, 100 %, 1 år 625 000 

Kontorleie og andre adm . utgifter, utstyr 75000 
 

Reisekostnader 100000 

Innleid konsulentbistand, evt kompensasjon til kommuner for 
arbeid med fellestiltak 

150000 

Møter styrings- og arbeidsgruppa, prosess 150000 
 

 

Frem til daglig leder/prosjektkoordinator er på plass søker en å dekke lønnsutgifter til lokale 

koordinatorer /prosjektledere for medgått tid til nettverksarbeid. 

 

2.2 Informasjon        600 000 kr 

En har valgt å sette av en pott til informasjon og markedsføringstiltak, dette innebærer utgifter til 

etablering på web og sosiale medier, utgivelse av «nasjonalparkmagasin» lokalt i alle landsbyene, 

samt ulike informasjons-, profilerings og markedsføringstiltak. Det søkes også om finansiering fra 

Bulyst-satsinga til informasjonstiltak. 

Web 

www.nasjonalparklandsbyene.no vil være den viktigste markedsføringskanalen og kan i tillegg til å 

være en ekstern internett portal for Nasjonalparklandsbyene også fungere for den enkelte 

nasjonalparklandsby og dennes aktører samt som et intranett for involverte lokale aktører. 

En må utrede behov, ambisjonsnivå og målgrupper (i dialog med DN) før etablering av nettside.  
Sosiale medier må administreres og driftes. 
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Nasjonalparkmagasin  

Utgis i alle landsbyene i løpet av 2012-13, kostnad rundt 150 000 hvert sted. 

Viktig informasjons- og forankringstiltak. Lokalt særpreg men noe felles 

informasjon rundt nasjonalparker, bruk-vern verdiskapingsprosjekter etc.   

Link til Geilo sitt magasin i 2011 er her: 

http://www.hol.kommune.no/PageFiles/36523/Hol%20Nasjonalparkkommune%20Magasin%204-

11_7korr-oppslag.pdf 

  

Profilering  

Det er stadig behov for markedsførings og profileringstiltak i nasjonalparklandsbyene. Utarbeides 

sentralt for å sikre kvalitet og felles standarder men med lokal tilpasning. 

 

3 Vertskapsrolla 
Her inngår en rekke tiltak som økt vertskapskompetanse, tilrettelegging og informasjonstiltak 

 

3.1 Vertskapskurs/ambassadørarbeid     250 000 kr 

Flere av nasjonalparklandsbyene har gjennomført vertskapskurs, dette standardiseres og 

videreutvikles og det sikres et minimumsnivå for gjennomføring av kurs lokalt. Gjennomføres i alle 

landsbyene i 2012-2013. 

Lokal tilpasning med kvalitetssikring gjennom nettverket. 

Det søkes også om midler fra Bolyst-satsinga til oppbygging av vertskapskurs og ambassadørskoler.  
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4 Kompetanse barn unge 
 

4.1 Utvikle og systematisere undervisningsopplegg (Vingelen – alle) 250 000 kr 

Tidligere rektor Leif Vingelen skal bistå prosjektleder 
Manuela Hugger (som arbeider med et prosjekt om 
naturpedagogikk) ved å tilpasse det pedagogiske opplegget 
til skoleverket/læreplan, samt å sørge for god 
overføringsverdi til de andre nasjonalparklandsby-
kommunene. Tett dialog med ressurspersoner i nettverket 
er en føresetnad og en legger opp til et felles seminar med 
skolefaglig ansvarlige frå alle landsbyene. 

 

 

4.2 Vidareutvikling av Rådyrtrakket – Naturstig for barn  30 000 kr 

I 2011 var eitt av tiltaka i Lom å lage ein naturstig knytt til Norsk 

Fjellmuseum – Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter. 

Naturstigen, som fekk namnet Rådyrtrakket, er nå ope heile 

sommaren, samt på bestilling eller ved spesielle høve. 

Hovudfokuset til Rådyrtrakket er å gje barn kunnskap om dyr i 

nasjonalparkane på ein spennande og interessant måte.  

Nå er naturstigen som nemnt oppe, men for å gje produktet meir 

tyngde er det ynskjeleg å skape gode historier rundt dyra og 

”personifisere” dei. Korleis vi ynskjer å formidle dette er noko 

usikkert, men ideane er mange. Alt frå brosjyrar til film.  

Pilotprosjekt spm ønskes videreført til fleire av landsbyene. 

 

 

4.3 Prosjekt rekrutt og Skarveskola (Geilo)    30 000 kr 

Pilotprosjekt med god overføringsverdi til alle landsbyene.  

Videreutvikling av tiltak startet opp i 2011. Pilotprosjekt for 9. klasse, i 2011 var tema rakafisk, en ser 

på mulige andre tema i 2012.  

Målsetning med prosjektet er å nå frem til de som skal overta bygdas næringsliv i relativt nær 

fremtid. Gjennom gode opplevelser sørge for å rekruttere ungdom til så vel ambassadører for egen 

kommune som til jeger- og fisker-miljøet.   

Skarveskola er etablert som undervisningsopplegg for 6. trinn i Hol kommune. En ønsker et 

prøveprosjekt for oppfølging av deltakere på skarveskola: 

-  Oppmøte ved fjellmatsenteret, og repetisjon av noe som ble omhandlet på Skarveskola,  Bake/lage 

mat med råvarer fra fjellet / nasjonalparken og vise film om fjellrevprosjektet 
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5 Miljø 

5.1 Miljøfyrtårnsertifisering (alle)      150 000 kr 

Bidra til at private bedrifter og kommunale virksomheter kan gjennomføre miljøsertifisering (felles 
kurs, evt. sponse egenandel til konsulent, sertifisering) 

For å få fortgang i tiltaksarbeidet retta mot miljø i næringslivet, vil en støtte sertifisering og miljøtiltak 

for bedriftene som ønsker å miljøsertifisere seg.   

Målet er å ha eit grønt reiseliv! 

 

5.2 Prosjekt El-sykkel (Vingelen)      30 000 kr 

Merkede sykkelveier og utleie av sykler fra Bunåva. Samarbeid med lokal sykkelreparatør og selger. 
Pilotprosjekt som kan overføres til alle landsbyene. 

 

6 Måt/råvarer 

6.1 Arrangement for markering av nasjonalparkstatus (alle)  150 000 kr 

Evt. samarbeid med eksisterende arrangement. Eksempelvis Landsbydager, VM i reinkjøtt, 

Matfestival, Nasjonalparkdag,   

Fokus på lokal mat er viktig. En er også bevisst erfaringsutveksling, i form av for eksempel 

landsbyhopping. 

7 Produktutvikling 

 7.1 Kursrekke Innovasjon Norge (alle)     0 kr 

Kompetansehevingsprogram for reiselivsbedrifter: Kurs i bærekraft, opplevelsesproduksjon, Pakking, 
salg og distribusjon og «hvordan bli synlig på web». Viktig tiltak som har potensial til å løfte og 
synliggjøre næringsaktører i nasjonalparklandsbyene, øke lønnsomhet og øke bevissthet rundt 
bærekraft og miljøsertifisering.  

Samarbeid med IN om gjennomføring og finansiering (evt. ta initiativ til regionale kurs). 

Målet er å gjennomføre kompetanseprogrammet i alle landsbyene i løpet av 2012. 

 

7.2 Hovedprosjekt Vingelen turist      30 000 kr 

Produkt-/bedriftsutvikling. 

Overføringsverdi til alle landsbyene gjennom utarbeiding av kvalitetsstandarder, kommersialisering  

– salgstrening, produktpakking – kompetanseheving, tilrettelegge for samarbeid med 

destinasjonsselskap, gründerassistanse mv.,  
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Tiltaksplan Nasjonalparklandsbyer 2012

Kostnad VSP Kommune Andre

1. Intern forankring -erfaringsuveksling

1.1 Tiltaksmidler til fellestiltak for bygda Alle

Søkbare midler for opprydning, tilrettelegging, informasjonstiltak, 

ryddeaksjoner, mobilisering! 0

1.2 Markedsundersøkelse Vingelen Vingelen er pilot. Lager mal som kan tilpasses alle 80000 50000 30000

2. Overordnet merkevarebygging

2.1

Administrasjon, koordinering og 

prosjektledelse Felles Lønn prosjektleder, konsulentbistand og møter/reiser, kontorleie 2900000 1100000 1500000 300000

2.2 Informasjon Alle

Web, sosiale medier, magasin, profilering, 

standard informasjonsmateriell på informasjonssentre 950000 600000 100000 250000

3.Vertskapsrolla

3.1 Vertskapskurs, Ambassadørarbeid Alle Forankring,  medvirkning, kompetansebygging 750000 250000 500000

4.Kompetanse barn unge

4.1 Utvikle og systematisere undervisningsopplegg 50% stilling fra jan til mai, Vingelen ansvarlig 300000 250000 50000

4.2 Rådyrtråkket Lom Natursti. Videreutvikling. Pilotprosjekt som kan overføres i alle NPL 60000 30000 30000

4.3 Prosjekt rekrutt og skarveskola Geilo Lokal mat og nasjonalpark for barneskole og ungdomsskole 50000 30000 20000

5. Miljø

5.1 Miljøfyrtårnsertifisering Lokalt i alle NPL Felles kurs, organisering og støtte til sertifisering 450000 150000 100000 200000

5.2 Prosjekt EL-sykkel Vingelen Nasjonalt pilotprosjekt, Engasjerende miljøtiltak 30000 30000

6.Mat/Råvarer

6.1 Arrangement for markering av NPL status Alle

Landsbydag, VM i reinkjøtt, Matfestival, Nasjonalparkdag,  Fokus lokal mat. 

Erfaringsutveksling/Landsbyhopping! 350000 150000 100000 100000

7.Produktutvikling

7.1 Kursrekke IN Alle

Gjjennomføring, innsalg.

Gjennomføres i lalle landsbyene i løpet av 2012,-13 600000 100000 500000

7.2 Hovedprosjekt Vingelen Turist  Vingelen

Produkt-/bedriftsutvikling. Overføringsverdi: Utarbeide 

kvalitetsstandarder, kommersialisering  – salgstrening, produktpakking – 

kompetanseheving, tilrettelegge for samarbeid med destinasjonsselskap, 

gründerassistanse mv., 280000 30000 250000

Totalt: 6 800 000       2 670 000     2 000 000      2 130 000     

Finansiering

Tiltak

Gjennom-

føring Beskrivelse

8 Budsjett 
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Rapport Omdømmebygging i Nord-Troms 
 
Til: 

 
Styringsgruppa 

Fra: Prosjektleder 

Dato: 
Periode: 

21.12. 2012 
01.09.12-01.01.13 

  

Kommune: Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy, Kåfjord, Lyngen og Storfjord 

Prosjektnavn: Omdømmebygging i Nord-Troms 

Prosjektleder: Silja Karlsen 

Leder i 
styringsgruppen: 

Einar Pedersen 

Saksrådmann: Reidar Mæland 

Saksordfører Torgeir Johnsen 

Kontaktperson i 
fylkeskommunen: 

Gunnar Davidsson 

Forankring av 
prosjektet (flere 

kryss er mulig) 

X     a) Styringsgruppe 

X     b) Forankring i befolkningen 

        c) Samarbeid med andre aktører lokalt, regionalt eller nasjonalt 

Mål og eventuelle 
delmål med 
prosjektet. I 
hvilken grad har 
prosjektet nådd 
eller er prosjektet 
på vei til å nå sine 
mål? 

Delmål: 

HA 1: Skattejakt: Det pågår en skattejakt i regionen der bruk av 

lokalavisa og direktekontakt med frivillig lag og foreninger, 

næringslivet, skolene, ildsjeler osv. er viktig. Det er allerede innhentet 

mange skatter fra regionen. Systematiseringen av arbeidet er i gang. Vi 

trenger ekstern hjelp for å ta dette videre. Dette er under utredning. 

HA 2: Felles nettportal: Det er hentet erfaringer fra andre som har 

opprettet slike regionale nettportaler. En workshop er under 

planlegging for å kunne forme innholdet enda bedre. 

HA 3: Unge i Nord-Troms. Det er gjennomført dialogseminar i alle 

kommunene rettet mot unge i regionen. Materialet er under 

systematisering i samarbeid med UiT. 

HA 4: Læring og erfaring –spredning. 

Målgrupper for 
prosjektet, når 
prosjektet frem til 
disse? 

Prosjektet skal ha et spesielt fokus på ungdom innen: 

 Potensielle tilbakeflyttere 

 Potensielle tilflyttere 

 Regionens innbyggere og næringsliv 

 Potensielle næringsetablerere 

Gjennom lokale media, nyhetsbrev og egen Facebook-side når 

prosjektet innbyggere og næringsliv. Likevel er det en utfordring å få 

ut informasjon til innbyggerne. Vi henger etter i forhold til å få god 

dialog med næringslivet i regionen. Dette må følges særskilt opp i 

2013. I tillegg ønsker vi tilflyttere i tale for å vite mer om deres valg 

for å flytte til regionen. Dette skal følges opp i 2013.  

Resultat som er 
oppnådd i form av 
aktiviteter eller 

HA 1: Vi har vært på skattejakt i regionen. Vi har fått inn mange tips 

fra innbyggere og andre på hva som er ”skatter” i vår region. Vi har 

opplevd dette som en positiv aktivitet da den har fått fram at vi må 
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tiltak løfte det positive vi har i egen kommune/region. Dette er kommentert 

av flere vi har vært i kontakt med. Det utvikles historiefortellinger som 

kan brukes i markedsføringen av regionen. I tillegg noen former for 

digitalt presentasjonsmateriell. 

HA 2: Arbeidet med nettportalen. Prosjektgruppa har drøftet hvilket 

innhold portalen bør ha og har blitt enig om en plan for det videre 

arbeidet. For å få ut informasjon angående barnehageplasser og skoler 

må det gjøres en forbedringsjobb på kommunenes hjemmeside. Dette 

arbeidet har startet ved at vi lager en mal som kan benyttes i alle 

kommunene. Vi kommer tilbake til kommunene med dette. 

HA 3: Unge i Nord-Troms. Materialet fra dialogseminarene er 

systematisert og presentert for interessentene (kommunene, 

næringslivet, andre). Det som nå gjenstår er å systematisere materialet 

slik at det kan danne grunnlag for et forskningsprosjekt. 

Prosjektgruppa har hatt metodekurs med Universitetet i Tromsø, som 

danner grunnlaget for hvordan man skal jobbe videre med materialet. 

Prosjektet har startet entreprenørskapssatsingen. Hvilke programmer 

prosjektet skal jobbe videre med avklares med Regionkontoret, Halti 

næringshage, Intek Lyngen og UE Troms. 

HA 4: Læring og spredning. Universitetet i Tromsø har bedt om 

informasjon i forhold til følgesforskningen. Det er laget egne 

oversikter til dem over aktiviteten i prosjektet. Prosjektleder har 

kontinuerlig kontakt med Distriktssenteret, som er en viktig aktør i 

forhold til erfaringsutveksling og lignende. 

 
Vurdering av 
framdrift i forhold 
til opprinnelig plan 

a) Følger opprinnelig plan 

X    b)   Forsinket pga. litt senere ansettelse av prosjektleder enn først          

antatt.  

c) Det er foretatt følgende justering 

 
Oppnådde 
resultater 
Hvor geografisk 
konsentrert har 
prosjektet hatt/vil 
ha effekt? 
(Kryss av) 

a) Helt lokal effekt 

X    b) Effekten kommer innen flere kommune i regionen. 

       c) Effekten kommer i hele fylket 

       d) Effekten kommer i eget og andre fylker 

       e) Effekten kommer i eget fylke, samt andre fylker og/eller utenfor      

Norge 

       f) Vet ikke/ikke relevant 

 
Kort beskrivelse av 
metodikk i 
prosjektet 
(max 250 ord) 

 
 

Hver kommune har en prosjektmedarbeider som den lokale kontakten 

med befolkningen, politikere, administrasjon og næringsliv i egen 

kommune. Prosjektgruppa (prosjektmedarbeidere og prosjektleder) har 

faste månedlige møter (fysiske, lyd/bilde eller annet). Det 

gjennomføres møter med interessenter. Dialogseminarene har vært en 

effektiv måte å innhente mye informasjon på og samtidig fått forankret 

prosjektet og aktivitetene. Prosjektet har god dialog med lokal media. 

Det er opprettet nyhetsbrev som informasjonskanal.  

Overføringsverdi 
for eksempel til 

andre lokalsamfunn 

Dialogseminarene: I forhold til spørsmålsstillingen og bearbeidelse av 

materialet er dette nybrottsarbeid. Systematiseringen og måten man har 

gjennomført dette på kan overføres til andre. 

Skattejakt: Jakten på det unike som kan brukes som 

markedsføringselementer kan overføres til andre. 

Samarbeidet med Universitetet i Tromsø er unikt og kan overføres til 

andre utviklingsprosjekter. 
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Samarbeid med lokalavisa er viktig i arbeidet og dette kan man med 

fordel også bruke i andre utviklingsprosjekter. 

Samarbeidet som innledes med Ungt Entreprenørskap Troms kan 

overføres til andre. 

Ekstern 
kommunikasjon og 
deltakelse på 
samlinger med 
utgangspunkt  i 
prosjektet 

Hvilke samlinger har dere deltatt på i forbindelse med prosjektet? 

Møte styret NHO Troms sept. 2012. 

Møte repr. fra Sametinget sept. 2012.  

Studenttreff i Tromsø/ Arbeidslivsdag UiT sept. 2012 

Dyrøyseminaret, innlegg sept. 2012.12.17 

Forskningsdagene eget arr. i alle kommunene sept. 2012 

Kommunestyremøte Storfjord sept. 2012 

Kommunestyremøte Kåfjord okt. 2012  

Kommunestyretmøte Nordreisa okt. 2012  

Kommunestyremøte Skjervøy okt. 2012  

Kommunestyremøte Kvænangen okt. 2012 

Utviklingsseminar ”Nord-Troms mot Barentshavet” okt. 2012  

Sosialt entreprenørskap Storslett skole nov. 2012  

RUST konferansen –cafedialog nov. 2012  

Tromskonferansen nov. 2012  

Møte med Nordlys ang. fellesprosjekt markedsføring nov. 2012  

Næringsseminar Storslett -cafedialog nov. 2012  

Møter i 
styringsgruppa 

30.10.12: Skjervøy, tema: Felles info.materiell. 

Møter i 
prosjektgruppa 

11.09.12: Storslett, Halti –digitalt kurs 

09.10.12: Elluminate (nettmøte) 

16.10.12: Elluminate 

06.11.12: Olderdalen 

03.-04.12.12: Metodeseminar med UiT, Lyngseidet 

Regnskap (satt opp 

slik at det kan 

sammenlignes med 

budsjettpostene) 

Påløpte kostnader for 2012 er lønn til prosjektleder og ulike tiltak. Det 

har ikke påløpt ekstraordinære kostnader.  

Hvilke målsettinger 
i distrikts- og 
regionalpolitikken 
hører prosjektet 
inn under? (Sett 

kryss ved svaret, 

flere svar er mulig) 
 
 

X    a) Stabilisere eller øke befolkningen 

X    b) Styrke, sikre eller etablere arbeidsplasser 

X    c) Opprettholde/videreutvikle eksisterende virksomhet eller bidra  

til nyetableringer 

d) Økt innovasjon eller innovasjonsevne 

e) Økt kompetanse (både realkompetanse (både realkompetanse og 

formalkompetanse) for målgruppen 

f) Økt tilgjengelighet (bedre veier, havner, andre transporttiltak og 

breibånd) 

g) Styrke regionale sentra 

X    h) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som bosted 

eller lokaliseringssted for bedrifter? 

X    i) Å gjøre stedet/kommunen/området mer attraktivt som reisemål? 

Gi en kort omtal av Tiltakene er av en slik art at de dekker et behov kommunene og 
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hvordan arbeidet 
er tenkt videreført 
etter prosjektets 
slutt (maks 250 ord) 

regionrådet har, og prosjektets arbeid vil naturlig implementeres i deres 

virksomhetsområder. Kommunene har allerede etablert IKT-samarbeid 

og en felles ungdomssatsing. Innenfor reiseliv er det også 

samarbeidskonstellasjoner og man har et regionalt næringsforum. Alle 

disse vil kunne bli brukere av de markedsføringselementene som 

utvikles. 

 

Merknad: 
 

Entreprenørskapssatsing i skolen: 
En rapport fra Østlandsforskning (i ”Handlingsplan Entreprenørskap i utdanning”) viser at 

entreprenørskap i utdanning er viktig for å nå sentrale mål i distrikts- og regionalpolitikken. Rapporten 

viser at: 

- Ungdomsskoleelever som blir involvert i det lokale samfunnslivet gjennom for eksempel 

elevbedrift og praksisopphold, har høyere sannsynlighet for å ønske å bosette seg på 

hjemstedet enn elever som ikke har deltatt i slike program. 

- Sannsynligheten for å bosette seg på hjemstedet etter endt utdanning er høyere blant elever på 

videregående skole som har deltatt i entreprenørskapsopplæring. 

- Entreprenørskap i skolen bidrar til å styrke unge menneskers kjennskap til behov og 

muligheter i lokalmiljøet, og dermed også tilhørigheten til hjemstedet. 

- Lokale forbilder kan bli synliggjort gjennom undervisning i entreprenørskap. 

- Ved at næringslivet får profilert seg i utdanningene kan ungdom stimuleres til å velge 

utdanninger det er behov for i lokalt næringsliv (bevissthet ved jobbvalg). 

 

Innen næringsutvikling er programmene UE har verktøy som vil være av meget positiv 

betydning for regionen i et mer langsiktig perspektiv! Sannsynligheten for at elever som 
deltar i elevbedrifter/ ungdomsbedrifter etablerer sin egen bedrift, er minst dobbelt så 
stor som i resten av befolkningen (flere undersøkelser, både i Norge og i andre land viser 

dette).  

 

Omdømmeprosjektet har sammen med Regionkontoret gjennomført programmet ”Vårt 

lokalsamfunn” i 5. og 6. trinn ved Kvænangen skole. Veldig positiv tilbakemelding fra lærere 

og elever: ”[…] Elevene syntes dagen var gøy; spesielt de praktiske oppgavene, 

"skuespilldelen" og at de fikk være med å argumentere (for eksempel hvilken butikk de skulle 
ha). […] En bra dag!”, se mer her: http://www.framtidinord.no/incoming/article6741783.ece  

 

Omdømmeprosjektet mener at det er viktig at det jobbes med å få dette til som ”noe man 

gjør” hvert år i skolene, derfor er det også viktig at andre i egen kommuneorganisasjon 

skoleres slik at disse kan bistå som eksterne veiledere (eks. næringsmedarbeidere, 

kulturmedarbeidere, andre som har interesse).  

På bakgrunn av dette mener prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms at det er viktig at 
kommunene i regionen gjør politiske vedtak der viktigheten av entreprenørskap i 
utdanning understrekes, og at disse vedtakene forankres i egen organisasjon (rektorer, 

lærere, andre). I løpet av våren 2013 vil Omdømmeprosjektet i samarbeid med UE og 

Regionkontoret komme med forslag til hvilke program man bør gjennomføre i regionen.  

 
 

 

 

Silja Karlsen, 21.12.12 
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Nordreisa 
kommune

          

Arkivsaknr:       2012/330-5

Arkiv:                004

Saksbehandler:  Beate Brostrøm

Dato:                 05.05.2014

Saksfremlegg

Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato
9/14 Nordreisa nærings- og kulturutvalg 20.05.2014

Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid

Henvisning til lovverk:

Vedlegg
1 Årsmelding 2013- kommunens næringsarbeid
2 Årsmelding 2013-Helårsvertprosjektet
3 Sluttevaluering Norges Nasjonalparklandsbyer 2009-2013

Saksprotokoll i Nordreisa nærings- og kulturutvalg - 20.05.2014 

Behandling:

Rådmannens innstilling ble tatt til avstemming.

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsmeldingen tas til orientering.

Rådmannens innstilling

Årsmeldingen tas til orientering.

Saksopplysninger

Vedlagt ligger årsmelding for næringsarbeidet i Nordreisa kommune.
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Vurdering

Store deler av 2013 så ble næringsutvikler omdisponert til arbeidet med ny arealplan.

Næringsutvikler jobbet 80 % fra januar til august, og 60 % fra august til desember. 
Næringsutvikler er tilbake i full stilling høsten 2014.
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Årsmelding 
2013
Kommunens næringsarbeid – politisk 

og administrativt i 2013

Oppsummering og rapportering av Nordreisa kommunes arbeid med næring og 

næringsutvikling i 2013.

29.04.2014
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Nærings- og kulturutvalgets virksomhet
Nærings- og kulturutvalget ble opprettet i 2012, og overtok oppgavene til Næringsutvalget, som 

ble nedlagt. Nærings- og kulturutvalget hadde i 2013 4 møter og behandlet til sammen 20 saker. 

Til sammenlikning hadde utvalget 7 møter og behandlet til sammen 33 saker i 2012.

I tillegg kan saker behandles raskt i samråd med leder av utvalget, av administrasjonen, jfr.

delegasjonsreglementet. Administrasjonen har behandlet 64 saker, derav 44 tilskuddssaker.

Nærings og kulturutvalget valgte i 2012 å innføre frokostmøter, der man i forkant av det politiske 

møtet inviterer næringslivet til dialog om utvalgte temaer. Dette har ikke vært fulgt opp i 2013 på 

grunn av lav møtedeltakelse fra utvalget og næringsliv for øvrig. Ved oppstartsmøte med 

Strategisk næringsplan ble det avdekket at den største hinder for utvikling i kommunen var vår 

foreldede arealplan. Administrasjon i samråd med politikere valgte da å kanalisere ressurser til 

denne planprosessen. 

Arealplanen har vært stor del av det næringspolitiske arbeidet i 2013. Les mer om administrative 

ressurser i eget delkapittel.

I 2013 fikk kommunen bevilget 1 146 200 kr fra fylket til kommunalt utviklingsfond. Derav skulle 

200 000 øremerkes regionale samarbeidsprosjekter. Fra driftsbudsjettet ble det bevilget 397 750, 

næringsfondet ble redusert med kr. 18 000 kr til innsparinger. 

Det er til sammen i 2013 gitt kr 1 264 655 til bedrifter og 40 000 til regionale tiltak. 
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Driftsbudsjettet ble forvaltet slik:

kto 430 Tilskudd driftsmessige næringstiltak

Funksjon Bevilget Regnskap Balanse

11404 Informasjon/ markedsføring 25721 80050 -54329

11954 Kontigenter 12860 6990 5870

14700 Overføring Private 122669 122699 -30

14721 Overføring til private 203600 124816 78784

14731 Til Grendelag, lag og foreninger 50900 45500 5400

17290 Investeringer 0 0

415750 35695

Driftsbudsjettet for Tilskudd driftsmessige næringstiltak gikk alt i alt med overskudd. Posten 

Informasjon/ markedsføring var det overforbruk på, på grunn av kommunens satsing på 

Nasjonalparkmagasinet. Underskuddet ble inndekt med overskuddet på post 14721. Viktige 

prioriteringer på budsjettet var:

- Helårsvert- prosjektet

- Nasjonalparkmagasinet

- Velkomstpakken

- Strategisk Næringsplan

Flere av tiltakene har vært satt på hold for å prioritere Arealplanprosessen. Bevilgningene 

overføres til nytt år.

Nordreisa kommune har som en av kommunene i Troms fått ny samarbeidsavtale med Innovasjon 

Norge. Innovasjon Norge bidrar til godt samarbeid mellom næringsarbeidere i hele Troms. Det er 

nå enkelt å utveksle informasjon og saksopplysninger mellom Innovasjon Norge og kommunen. Vi 

har anledning til å hospitere og får tilbud om faglig påfyll på en helt annen måte enn kommunene 

som ikke fikk samarbeidsavtale. Avtalen ble inngått etter en nøye vurdering av næringsarbeidet 

både administrativt og politisk i de enkelte kommuner. Det er kun kommuner med 

næringsarbeider som får avtale med Innovasjon Norge. Innovasjon Norge tilbyr også kontordager 

til samarbeidskommunene der de kommer til regionen. Innovasjon Norge har vært på to 

informasjonsmøter i Nordreisa og bedrifter har fått et mer entydig virkemiddelapparat lokalt og 

sentralt.

Nordreisa kommune ble også innlemmet i samisk virkemiddelområde for næring, STN-området, i 

2012. Dette har stor betydning for næringslivets muligheter for utvikling. Det er arrangert to 

informasjonsmøter med Sametinget i 2012, og det er planlagt tett samarbeid med Sametinget i 

året som kommer.

I 2013 fikk næringslivet i Nordreisa drøyt 2,8 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon 

Norge. Dette er en nedgang på i underkant av 700 000 kr 2012 og 2,5 millioner fra 2011.

Nedgangen på søknader til Innovasjon Norge virker å være en trend i hele Norge, da 
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søknadsinngangen til både Sametinget og Innovasjon Norge drastisk går ned. Dette vekker 

bekymring da dette kan få betydning for bevilgninger til disse. Kilde: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/offentlige-vedtak/

Nordreisa kommune har ikke hatt samarbeidsavtale med Halti Næringshage AS i 2013, men 

forhandlinger om dette har foregått gjennom året. Det har vært jobbet med en slik avtale, og 

avtale ble signert i 2013, med virkning fra 2014. Nordreisa kommune har likevel samarbeidet om 

flere prosjekter i 2013; Etablererkurs, Presentasjonsmateriale for Statnett og Arbeidslivsdagene, 

for å nevne noe.

Næringsutviklers virksomhet
Næringsutvikleren har delegert ansvar for tildeling av tilskuddsmidler inntil kr 100 000. 

Næringsutviklers arbeid er i hovedsak saksbehandling i forhold til ansvarsområdene næring, 

infrastruktur og samferdsel. Herunder rapportering til KRD, søknader, bredbåndsutbygging, med 

mer. Næringsutvikler skal være fagressurs på området næringsutvikling/ bedriftsutvikling og være 

konsulterende i forhold til kunder og kollegie. 

En stor del av næringsutviklers virke har i 2013 vært preget av planarbeid med Kommuneplanens 

arealdel, der hun har hatt ansvaret for delplan Sentrum. Flere utviklingsprosesser har blitt 

igangsatt som følge av planen, blant annen forstudie Dypvannskai, der næringsutvikler er 

saksbehandler.

Næringsutvikler er også ansvarlig for Nasjonalparklandsbysatsingen. Norges 

Nasjonalparklandsbyer består av tettstedene: Geilo, Vingelen, Jondal, Lom og Storslett. Det er i 

2011 utarbeidet en kommunikasjonsstrategi, som skal føre arbeidet i ønsket retning. Ordfører er 

deltakende i styringsgruppen. Verdiskapningsprogrammet for natur ble avsluttet i 2013, og 

vedlagt årsmeldingen foreligger Norges nasjonalparkslandsbyers evaluering av hele 

prosjektperioden. Nordreisa kommune er med i Verdiskapningsprogrammet for natur som er i sin 

siste periode. Det er usikkert om hvordan en eventuell ny runde vil se ut. Det har vært jobbet mye 

fra både administrasjon og politisk hold for videreføring av denne satsingen inn i nytt 

statsbudsjett, uten at man har lyktes med dette for 2014.

Det ble i 2012 ansatt en helårsvert som skal ivareta det lokale arbeidet med hensyn på 

informasjonsarbeid, vertskap og reiseliv. Helårsvert har også deltatt i det landsomfattende 

samarbeidet. Næringsutvikler har det faglige ansvaret for prosjektet som varer til august 2014. 

Helårsverten er et pilotprosjekt som er delfinansiert av Troms Fylkeskommune, Skjervøy, 

Kvænangen, Nordreisa kommuner og Halti Nasjonalparksenter. Dette medfører en større ressurs 

på informasjonsarbeidet og styrking av reiselivsrelaterte oppgaver. Det lokale landsbyrådet er en 

samarbeidsarena for god tilrettelegging og utvikling, og flere gode prosjekter starter her, 

sekretær for rådet er nå helårsverten. Målet for 2014 er å få på plass turistinformasjonens 

nettside, oppdatere turkart, og finne løsninger for Turistinformasjonen i 2014 (Jfr byggestart Halti 

2). Videre tiltak for reiselivet skal utredes i forbindelse med ny strategisk næringsplan.
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Næringskonsulenten fikk i september 2011 20 % stilling i omdømmeprosjektet i Nord-Troms, og er 

deltakende i prosjektgruppen. Målsetningen med prosjektet er at man skal styrke Nord-Troms 

sitt omdømme og samarbeide tettere på tiltak i regionen. Tiltakene skal styrke synlighet, 

rekrutteringsarbeid og det lokale vertskapet. Regionrådet er eiere av prosjektet. Prosjektet går

over 3 år og prosjektleder er Silja Karlsen fra Skjervøy. Alle Nord-Troms kommunene er med. 

Rådmenn er deltakende i styringsgruppen. I 2013 har prosjektet gjort en del tiltak som 

vertskapskurs, tilflytterapparat, belyst informasjonsansvar og jobbet med en helhetlig 

tilflytterportal. Det jobbes også systematisk med utbedring av velkomstopplegg og 

kommunikasjonskanaler for våre innbyggere, næringsliv og tilflyttere for å møte forventninger 

som legges til kommunen som tjenesteyter og tilrettelegger. En rekke prosesser er igangsatt.

Næringskonsulenten er i tillegg kommunens representant i Tornedalsrådet og Tornedalsrådets 

Nordlige næringsgruppe, TNN-gruppen. Tornedalsrådet er et politisk samarbeidsorgan, og er det 

eneste internasjonale samarbeidet som kommunen er medlem av. Tornedalsrådet har flere 

undergrupper som finansieres av Nordisk råd, herunder Tornedalsgruppens nordlige 

næringsgruppe, som næringsutvikler er engasjert i. Selve Tornedalsrådet er politisk arbeid, og 

belastes ikke midler for tilrettelegging for næring.

Sammen med kommunene Kautokeino, Kåfjord, Storfjord, Enontekio, Mounio og Kiruna jobber 

næringsgruppen får næringsutvikler et stort nettverk som er internasjonalt med muligheter som 

til i dag ikke har vært utnyttet. Strategiene for TNN-gruppen er blant annet å se nærmere på 

infrastruktur for tettere samarbeid øst-vest.  Konkret har det blitt opprettet kontakt mellom 

Avinor og flyplassene i Sverige og Finland der man skal se nærmere på muligheter for ruter øst-

vest, spesielt Kiruna-Tromsø, og Ishavsbanen og E8. Reiselivssamarbeid er også naturlig og man 

ønsker å gjøre en foresight for utvikling der man ser nærmere på Nordkalotten. 

Næringsutvikler deltok også i andre samarbeidsarenaer som for eksempel næringsarbeiderforum i 

Nord-Troms. I den forbindelse har Næringsutvikler vært med på arbeidet med å danne en egen 

Næringsgruppe for Nord-Troms etter modell fra Tornedalsrådet. Dette samarbeidsnettverket 

forventes å kunne ha oppstart fra 2014 som en formell samarbeidskonstellasjon.

Nordreisa kommune har også gått i gang med bredbåndsutbygging i øvre Reisadalen, arbeidet ble 

ferdig høsten 2013. Prosjektansvaret i kommunen er lagt til næringsutvikler. Det er søkt om midler 

til utbygging av fiber til øvrige områder i kommunen. Bredbåndsutbyggingen vil fortsette i 2014, 

hvis det fortsatt gis midler til slikt fra staten.

Det var i 2012 vedtatt oppstart av arbeid med strategisk næringsplan. Strategisk næringsplan har 

ikke blitt ferdig i 2013, på grunn av arbeidet med Kommuneplanens arealdel, men forslag kommer 

til behandling i Nærings- og kulturutvalget i løpet av 2014.

Næringsutvikler begynte høsten 2012 på masterutdanning i Statsvitenskap- Organisasjon og 

ledelse, ved Norges Arktiske Universitetet UIT. Næringsutvikler har i 2013 bedt om 20 % permisjon 

fra sin stilling til å jobbe med mastergradsoppgave, der omdømmebygging og tilflyttingsarbeid er

tema. I tilknytting til denne stillingsprosenten er næringsutvikler tilknyttet Nord-Troms Regionråd 

DA. Fra august 2013 har kommunen hatt 60 % stilling til næringsarbeid. Dette har ført til noe lang 

saksbehandlingstid, og få næringslivsarrangement i regi av kommunen.
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Bedriftsetableringer/ nye arbeidsplasser
Det er alt i alt registrert 54 nye bedrifter i Brønnøysundregistrene i 2013, det er en økning på 34 

bedrifter sammenliknet med 2012. Tilsvarende tall for 2011 var 8 bedrifter. Nordreisa kommune 

scorer som nr. 346 av 429 i Nærings NM. Nærings NM viser ikke gode tall for Nordreisa eller Nord-

Troms, men Nordreisa har en stigende plassering fra 2012 fra 291 til 281. plass av 429 når det 

gjelder nyetableringer. Vår besteplassering i Nærings NM er 255. plass når det gjelder lønnsomhet. 

Nærings NM 2013, finnes på NHO sine hjemmesider.

Det er gitt økonomisk støtte til 12 nyetableringer. Det er gitt midler til 3 nye prosjekter.

Næringsutvikler har brukt om lag 70 timer i 2013 på bistand, samtaler og kontakt med 

nyetablerere, dette omfatter omkring 30 forskjellige aktører. Næringsutvikler er sertifisert 

foretningsmodellerer og har arrangert etablererkurs sammen med Halti Næringshage. 

12 etablerte bedrifter og prosjekt har fått støtte. Mange av de som har søkt midler har fått mindre 

midler enn det de har søkt om.

Bilde 1 Skotsk Høylandsfe. Noen av de viktigste satsingene har vært lokal matproduksjon.
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Næringsfond, tilrettelegging for næring og statlige overføringer

Bevilgninger 2009 2010 2011 2012 2013
Kommunale 
grunnlagsinvesteringer

128.257 0 0 1.800.000 0

Kommunalt tiltaksarbeid 162.503 97.000 417.706 380.055 415750

Prosjekt støtte 218.275 136.985 466.930 635.444 297.000

Støtte ny virksomhet 347.590 689.807 150.000 224.590 450.000

Støtte eksisterende 
virksomhet

223.007 380.228 366.178 438.002 607.655

Sum 1.079632 1.304.020 1.400.814 3.478.091 1.770.405

Ingen søknader ble avslått. Flere søkere har fått mindre tilskudd enn de søkte om. Dette grunnet 

tilskuddssats, føringer og penger i fondet. Saksbehandlingstiden varierer fra 2-6 uker. Tilsvar 

innen 3 uker.

Saldo på fondene:

Fond Saldo Ventet overføring i 2014

Fiskerifondet 626.642,65 0
Jordbruksfondet 0 0
Kommunalt utviklingsfond 4940,00 900 000

0
Regionalt utviklingsfond 170 000,00 200 000
Kommunalt næringsfond- kraft

Midler før 2007

489.092,01

488.165,67

0

0

Formål med fondene:

Fiskerifondet: Lån til kjøp av fiskebåt og eller kvote.

Jordbruksfondet: Avdragsfrie lån til kjøp av melkekvote, 50 % dekning.

Kommunalt utviklingsfond: Bedriftsrettede midler. Målgruppe; kvinner, intereg, innvandrere, 

unge og miljø. KRD rapporteringspliktig.

Regionalt utviklingsfond: Nytt av 2012. Regionale samarbeidsprosjekter der prosjektene 

finansieres av flere enn en kommune. KRD rapporteringspliktig.

Kommunalt næringsfond: Tilrettelegging for næring. Anbefaler at pengene brukes til tiltak jfr. 

handlingsplan for ny strategisk næringsplan 2014-2018.
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Generelt om sysselsetting

I Nordreisa er det om lag 150 bedrifter. Den overveiende største delen består av små 
bedrifter med 1-4 ansatte. Handel, service, 
bygg og transport er næringer med flest 
sysselsatte. 

Arbeidsplasser, enten de er offentlige eller 
private, er svært viktig for å tiltrekke og 
beholde befolkningen i vår kommune. Selv 
om arbeidsledigheten i Nordreisa har ligget 
under 3 %, er det behov for flere 
arbeidsplasser. I følge NHO’s 
kommunebarometer har kommunen tapt 2 % 
av arbeidsplassene i 2013. Nordreisa 
kommune har for få arbeidsplasser. Dette 
signaliseres gjennom at den generelle 
arbeidstyrken er større enn antall 
arbeidsplasser. 

Nordreisa har 2090 arbeidsplasser per 4. 
kvartal 2012. Dette er 29 mindre enn året før. 
Antall sysselsatte er 2380 mennesker. Som er 
en økning fra 2012. Det er registrert 75 helt 
arbeidsledige dette utgjør ca 3 % av 
arbeidsstyrken. (Tall er hentet  fra 
www.ssb.no )

Av disse tallene kan vi beregne at ca 290 personer, 12 % av arbeidsstyrken, pendler til 
andre steder i landet. Det er i hovedsak menn som arbeider andre steder. Stor andel 
offentlig virksomhet er med på å stabilisere arbeidsmarkedet. Det private næringsliv er 
forholdsvis liten i forhold til det offentlige jfr. Nærings NM 2013.

Nordreisa kommune er avhengig av å skape gode forhold som bokommune. Dette 
gjennom oppvekstsvilkår, helhetlig tjenestetilbud og samferdsel. For å kunne stimulere til 
økning i det private næringsliv er det hensiktsmessig å legge til rette for gode 
rammevilkår. De selskaper som sysselsetter flest mennesker i Nordreisa, offentlige 
arbeidsplasser unntatt, er; Ymber AS, Betongservice AS, Bussring AS, Bios AS, Nordtro AS, 
Avfallsservice AS, Halten AS og Posten Norge AS.

Arbeidstyrken defineres som: 

Arbeidsløse + Sysselsatte = Arbeidsstyrken

Bilde 2 Offshore og industri tiltrekker seg ca 10 % av 
arbeidsstokken i Nordreisa. Nordtro leverer oljelenser 
produsert i Sørkjosen til Nofi.
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Bransjeinformasjon:

Varehandel

Nordreisa kommune har i forholdsvis gode tall når det gjelder varehandel. Nordreisa ligger 

omkring på landsgjennomsnittet på omsetning i varehandel. Landsgjennomsnittet er 82.700 per 

innbygger, i Nordreisa ligger tallet i 2013 på 75.849 per innbygger (Tall fra SSB)

Næringen merker nå sterk konkurranse fra Alta og Tromsø etter utbygginger av varesentere, 

hoteller og badeland. Alta driver nå er mer aggressiv markedsføring mot Nord-Troms. Det er 

påpekt gjennom media at næringen her har behov for å posisjonere seg gjennom tiltak som f.eks 

service, egenart og spesielle utvalg. Næringen selv har gått i gang med et service prosjekt som 

kommunen bidrar til i form av tilskuddsmidler, prosjektet er inne i siste år. Årets Servicebedrift i 

2013 ble Fristelsen Bakeri.

Det er grunn til å tro at varehandelen har behov for sterkere støtte og målrettede tiltak i årene 

som kommer, for å kunne motvirke handelslekkasje til de store byene og internett. 

Handelsnæringen må kanskje i sterkere grad enn før jobbe målrettet for å tiltrekke seg kunder og 

utnytte kundegrunnlag i godt besøkte perioder. Kommunen bør jobbe hardere for å få opp 

besøkstallene til kommunen, gjennom reiselivssatsing og stedsutvikling.

På landsbasis steg detaljhandelen eksklusive salg av motorvogner fra i fra 2012 til 2013 med 2

prosent. I Nordreisa har man sett en nedgang på 1,5 % i samme periode. Det er grunn til å sette 

inn tiltak på å øke fokuset på besøksnæringen til kommunen, da handelsmønstret hos 

lokalbefolkningen har endret seg. Det er Strategisk næringsplan som følger opp denne 

problemstillingen i kommunen. Kommunens nærmeste samarbeidspart i forhold til denne 

bransjen er Nordreisa Næringsforening. 

Bilde 3 Vinterparken 2013. Kulturskolen skaper liv i Nasjonalparklandsbyen.
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Reiseliv

Nordreisa har fått status som nasjonalparkkommune og Storslett som nasjonalparklandsby. Det 

er og opprettet nasjonalparklandsbyråd. Statusen gjør at vi har muligheten til å utvikle oss som et 

sted for naturnær turisme på en helt annen måte enn tidligere. Verdiskapningsprogrammet for 

natur var i 2013 inne i sin siste periode.

Bedrifter som har satset på fisketurisme har fremdeles en svært 

positiv utvikling. Det er flere som utvider virksomheten for å nå flere 

markeder. Generelt sett så har kommunen 44000 overnattinger om 

sommeren og 12 000 om vinteren. Vi holder ikke tritt med utviklingen i 

bransjen i Nord-Norge der vinteren nå har blitt større enn sommeren.

Det er ansatt en helårsvert som skal sikre et godt fundament for 

satsingen i tillegg til reiseliv gjennom arbeid med kompetanseheving, 

vertskap og våre tilgjengelige nettressurser. Prosjektet har i 2013 vært 

deltagende i det overordnede systemet for ivaretakelse av reiselivets 

markedsføring og salg(destinasjonsselskapene). Denne saken har over 

tid blitt en kasteball i det politiske systemet. Troms fylkeskommune 

har i 2013 lansert en ny reiselivsstrategi, uten å ta høyde for 

destinasjonsendringene. Den nye reiselivsstrategien til Regjeringen, 

Destinasjon Norge, er meget fordelaktig for distriktene og 

Nasjonalpark-satsingen. Det foregår nå et nasjonalt prosjekt der man ser nærmere på 

destinasjonsstrukturen i landet. 

Nordreisa kommune har ikke meldt seg inn i noen destinasjonsselskap i 2013. Dette skaper ikke 

problemer for bedriftene, da disse kan melde seg inn i destinasjoner som de selv ønsker. Det 

skaper derimot problemer med reisemålsutviklingen (stedsutvikling, profil, med mer). Dette er 

viktig å jobbe videre med i strategisk næringsplan.

Kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord har tett samarbeid på reiseliv og har ytret at resterende 

Nord-Troms kommuner kan delta mot likelydende investering. Opprettelse av 

destinasjonsselskapet Visit Lyngenfjord er et av tiltakene i samarbeidet. Nordreisa nærings- og 

kulturutvalg vedtok i 2013 å ikke inngå noen avtale med Visit Lyngenfjord, på bakgrunn av flere 

faktorer, men først og fremst av økonomiske grunner. 

Bilde 4 Nasjonalparkmagasinet er en viktig 
del av kommunens profileringsarbeid.
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Bilde 5 Skisse Hjellnes dypvannskai

Bygg, anlegg og industri

Sjøtransport AS har hatt en svært god utvikling. Markedet deres er stort sett føring av laksefor. 

Disse utvidet i 2012 sin lagringskapasitet i Sørkjosen havn. Det er i kommuneplan sammenheng 

identifisert at en videre utbygging av industriområdet omkring Sørkjosen havn kan komme i 

konflikt med RAMSAR-verneforskrifter for Reisavassdragutløpet og videreutvikling av Sørkjosen 

flyplass. Havneforholdene er ikke optimale, og utbedring av disse rammeforholdene er 

kommunalt ansvar.

Nordreisa kommune har utfordringer i forhold til logistikk på industriområdet i Sørkjosen. Det er 

uttrykt et ønske om å bedre vei og skilting til industriområdet. Kommunen besitter fortsatt noen 

industritomter mellom Jernelva og flyplassen. Flyplassen hindrer i noen grad utviklingen av 

industriområdet, og dette bør tas hensyn til i videre utviklingen av kommunens tilrettelegging for 

næring.

Det er i 2013 jobbet iherdig med å få på plass en arealplan som kan løse en del av utfordringene 

som næringslivet har signalisert. Nordreisa kommune skal, gjennom ny arealplan, legge til rette 

for å hindre fraflytting og heller forsterke bosettingsstrukturen som er i dag gjennom aktivt å 

styrke tjenestetilbud og andre tilbud som gir bedre muligheter for bosetting i Reisadalen, 

Rotsund, Bakkeby, Hamneidet, Straumfjord, Storvik og Oksfjord. Arealplanen skal i størst mulig 

grad søke å avklare og forenkle mulighet for boligbygging og arealer for næring og 

næringsmuligheter i disse områdene.

Nordreisa kommune skal 

legge til rette for styrking av 

sentrumsområdene Storslett 

– Sørkjosen som 

servicesenter i Nord-Troms.
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Fiskeri

Nordreisa kommune har et fiskerifond som i hovedsak gis til kjøp av fiskebåt og kvoter. Det er 

tidligere gitt to lån fra fondet og i 2013 var det gitt tre tilsagn. Med at Nordreisa kom inn i 

Sametingets STN- område er det nå mulig for søkere fra Nordreisa å få tilskudd til kjøp av brukte 

fiskebåter. Innovasjon Norge gir kun tilskudd til nyinnkjøp.

Fiskerikaia i Sørkjosen ble utvidet i 2011 og det er kjøpt inn ny kran. Dette gjør forholdene for 

fiskerne mye bedre enn tidligere. Det er bygd et eget redskapslager for fiskere på nykaia.

Mottaket hadde avtale med Skjervøy sjømat på oppkjøp av fisk, men i 2013 gikk firmaet konkurs 

og mottaket sto uten fiskeoppkjøper. Avtale for dette må initieres fra Sørkjosen fiskemottak og

det må lages en avtale med en oppkjøper. Rammeavtale for transporttilskudd for fisk

administreres av Norges Råfisklag, og støttes med transportstøtte fra Nordreisa kommune og 

Troms Fylkeskommune. 

Fiskerihavna i Oksfjord er ferdigstilt. I Oksfjord er det dannet et eget utviklingslag som skal 

arbeide aktivt med blant annet etableringer i havneområdet.

Jordbruk
2013 har vært et år med mange og krevende oppgaver. Påtrykket på avdelingen er stor og i 

perioder har det måttet prioriteres blant oppgavene. I tillegg ble det behandlet regionalt 

miljøprogram (RMP) søknader og avlingsskade for Skjervøy kommune. Vi har som i 2012 en del 

etterslep på saker.

Nordreisa kommune har fram til de siste årene vært den største landbrukskommunen i Nord-

Troms region. Landbruket har alltid vært en viktig og stor næring for kommunen. I følge 

produksjonstilskudd søknadene august 2013 (innbefatter grovfôr produksjon) har vi 62 bruk i 

drift. Vi har nå 16 bruk med melkekyr, 8 har geiter og 28 har sau og 1 bruk som driver med ren 

kjøttproduksjon.  I tillegg har vi 8  bruk som driver med grovfôrproduksjon eller annet.  Brukene 

disponerer til sammen per 1.august 2013 oppdyrka areal på 17294 dekar. Av dette er 54 % leiejord. 

Troms fylke skårer høyt og noen ganger høyest på landsbasis når det gjelder kjøttkvalitet på lam 

og melkekvalitet fra geit. Dette er inkludert produksjon i Nordreisa og noe man skal være stolt 

over.

Nedgangen i antall bruk i landbruket fortsatte også i 2013, der resultatet er 4 færre bruk enn i 

2012. For å snu denne utviklingen, er det mange utfordringer det må settes fokus på. Man står nå 

ovenfor et generasjonsskifte i landbruket. Samtidig er det behov for betydelige investeringer i 

driftsbygninger og utstyr. Landbruket er en viktig næring som bør få større fokus enn hva som har 

vært tidligere.

Landbrukskontoret behandlet 2013 6 stk. søknader for Innovasjon Norge. Av disse var det kun en 

søknad som fikk avslag. Denne søknaden er derfor videreført i 2014. I tillegg ble det 

saksbehandlet 2 Innovasjon Norge saker fra tidligere år som krevde oppfølging. Begge disse to 

ble også innvilget. Søknader fra Innovasjon Norge fikk derfor svært god uttelling for bøndene i 

Nordreisa. Dette til tross for at tilskudd til innovasjon Norge har gått dramatisk ned de senere år. 
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Tall fra 2011, 11 mill, 2012 6 mill til 2013 3,5 mill. Sett ut ifra disse tallene, er utviklingen i tilgjengelige 

tilskuddsmidler og lån bekymringsfull. 

Noen private banker har inntatt en mere restriktiv holdning til landbruket. Dette gjelder i 

hovedsak de store bankene og ikke de mindre lokale/regionale. 

Vi mottok i 2013 42 nye delingssaker og det ble behandlet 32. Av de som ble behandlet var 21 

mottatt i 2012. Det ble også behandlet 5 konsesjonssaker. Ved årsskiftet hadde vi inne 33 

delingssaker fra 2013 som ikke var ferdigbehandlet. For de to søknadsomgangene for 

produksjonstilskudd i 2013 ble det til sammen mottatt og behandlet 113 søknader. Det ble utført 

fysisk kontroll på seks av dem. Antall søknader er det samme som i 2012. 

Det ble behandlet 6 stk søknader om spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL), hvorav to ble 

avslått.  Vi hadde tre søknader om finansiering til forskjellige formål for videresending til 

Innovasjon Norge og 29 søknader om tilskudd til avløser ved sykdom mv. 

Foruten de nevnte sakstyper har jordbruk i tillegg mange henvendelser og andre saker. 

Statens landbruksforvaltning (SLF) innførte en elektronisk løsning for søknad om regionalt 

miljøtilskudd (RMP), kalt eStil. Løsningen viste seg å være svært mangelfull og førte til svært store 

problemer for kommunene. Stor unødig ressursbruk ble et av resultatene, som igjen gikk utover 

andre oppgaver. 

Tap av beitedyr til rovdyr har i mange år vært et stort problem i Nordreisa. Tapstallet i 2013 (kun 

sau) har økt fra 8% i 2012 til om lag 12% av beitedyra i 2013. Rødev bestanden er desimert fra 2012. 

Hvordan dette påvirker tapstallene er vanskelig å si sikkert, men tallene ville sannsynligvis vært 

enda høyere med en større bestand av rødrev.  Det ble gitt to ekstraordinær fellingstillatelser på 

rev og på en strekning på tre kilometer førte det til 19 felte rødrev. Det ble også i 2013 

gjennomført prosjekt kadaversøk med hund i samarbeid med Nordreisa sau og geit. Kommunen 

var med i styringsgruppa og hadde ansvaret for ansatte og økonomi, samt mottak av sporlogg og 

oppfølging av feltpersonell.

Arbeidet med gårdskartoppdatering har fortsatt i 2013. Hovedsakelig har arbeidet bestått av 

feltregistreringer og digitalisering i AR5 basen. Arbeidet skal være ferdigstilt innen april 2014.

Kommunikasjon og samferdsel

Bredbånd

Utbygging av Øvre Reisadalen startet opp i 2012 og ble i 2013 ferdigstilt. man jobber for utbygging 

av 1-2 områder i året fremover i tid. 

Fly, vei og havn

Det er opprettet samarbeid mellom kommunen og kommunens flyplassledelse. Vi har befestet et 

samarbeid som kan gi gode forutsetninger for videre tilrettelegging for reiseliv, arbeidspendlere 

og god kommunikasjon med byene omkring oss.

Nordreisa kommune er høringspart og har gitt innspill gjennom Regionrådet til statlige og 

fylkeskommunale planer om vei og samferdsel.
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Nordreisa kommune jobber med å se på utviklingen av Sørkjosen havn/ flyplass og dypvannskai. 

Forprosjekt på dypvannskai ønskes ferdigstilt i 2013. Hvis man klarer å ha planene klare før 

utbyggingsprosjektet tunell i Sørkjosfjellet kan man se for seg næringsutvikling og 

bedriftsetableringer i Sørkjosen havn. Dette bør være prioritert arbeidsområde i 2013.

Kollektivtransport

Kommunen har gitt høringsuttalelse gjennom Regionrådet til revidering av plan for 

kollektivtransport i Troms. 

Bilde 6 Fiberutbygging er prioritert politisk i Nordreisa i valgperioden 2011-2015
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Informasjonsarbeid, rekruttering og markedsføring

Det viser seg at 20 % av arbeidstokken til kommunen i løpet av neste 10 år vil gå i pensjon. Dette 

medfører at vi har en rekrutteringsutfordring vi ikke klarer å dekke med den nåværende 

innflyttingssituasjon. Denne utfordringen vil vise seg i både offentlig og privat næring. Og privat 

næringsliv har uttrykt sin bekymring for kombinasjonen generasjonsskifte og manglende 

fullføring av videregående utdanning hos ungdom. Kommunen og bedrifter melder om for få 

søkere, for lite kompetanse, feil kompetanse og tilnærmet ingen arbeidsledige. Nordreisa bør 

gjøre noen valg for videre satsing på rekruttering.

Hvordan kommunen forholder seg til media har stor innvirkning på hvordan kommunen oppleves, 

både som bosted og for lokalitet for virksomheter. Det er viktig å være åpen i sin kommunikasjon 

med media og andre. Grad av gjennomsiktighet i en organisasjon er ensbetydende for grad av 

riktig fremstilling. 

Nordreisa kommune har mye gammelt materiale til sin markedsføring. Profil og 

markedsføringstiltakene er lite segmentert. Eks. reiselivsbrosjyrer egner seg dårlig i rekruttering 

av ny arbeidskraft. Omdømmeprosjektet i Nord-Troms er nå inne i sitt andre år og prioriteringer 

vil være forankring, profil, design og nettsider. 

Strategisk næringsplan arbeid i 2014

Nye målsetninger for næring foreligger i Kommuneplanens samfunnsdel:

Hovedmål:

Nordreisa skal ha et næringsliv som er preget av nyskapning, bærekraft og vekst. I dette legger 

kommunen opp til å være en ja-kommune som i sin forvalting av arealer, gir forutsigbarhet og 

gode rammevilkår for utvikling. I denne forbindelse skal kommunen aktivt være en døråpner opp 

mot investorer og øvrig virkemiddelapparat.

Vedlegg:
Evaluering av Norges Nasjonalparklandsbyer 2019-2013

Delrapport Helårsvertprosjektet.
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Rapport	1.	år	Helårsvertprosjektet.

Helårsvertprosjektet har nå kommet halvveis i sine to år. Mye har blitt gjort og tiltak har blitt prøvd 

ut. Når man jobber med en så kompleks og sammensatt næring som reiseliv så er det begrenset hvor 

langt i tiltakene man kan komme på et år. Normalt i denne næringen sier man at det går 5 år fra man 

starter opp til man kan regne med å få resultater. Et godt eksempel på dette er i arbeidet mot 

turoperatører;

- 1. året prøver man å opprette kontakt og gi seg til kjenne på markedet.

- 2. året håper man at noen ønsker å prøve ut produktene.

- 3. året kan man vente de første gruppene.

- 4. året ser andre hva man gjør og hvordan produktene passer i markedet.

- 5. året skal man ha flere turoperatører som har destinasjonen i sine kataloger.

Når man da i tillegg er et mellomledd, mellom bedrift og marked/turoperatør, så må man jobbe 

begge veiene. Noen bedrifter blir med fra dag en, mens andre igjen sitter på gjerdet og vil se om det 

blir en suksess før de blir med. Der ligger utfordringen i dag, vi har for få produkter med i prosjektet 

og klarer ikke å vise et helhetlig destinasjonsprodukt.

Internett

I prosjektbeskrivelsen står det at nettsiden skal inneholde reiselivets produkter i regionen. Den 

strategien vi har hatt til nå har sagt at de bedriftene som blir med vil bli presentert på nettsiden. Når 

vi da har få bedrifter med så blir det tynt med produkter. Vi har hatt et strategisk produktfokus hvor 

vi kun har ønsket å jobbe med bookbare produkter. Og her har vi møtt noen utfordringer;

- Noen av nøkkelbedriftene har vært meget vanskelig å komme i dialog med.

- En del bedrifter er på et «hobby»-nivå slik at de ikke har de samme mulighetene eller 

ferdighetene til å kunne levere produktene ferdig med pris, eller et standardprodukt med 

pris. Det er disse små som er krydderet i det vi kan tilby, så de er fortsatt viktige å ha med.

- Noen av de beste produktene våre koster ikke penger, eller de kan brukes uten at noen 

tjener penger på det. Det være Reisa Nasjonalpark, Jøkelfjord, fiske hav/ferskvann, fjellene. 

Disse får vi ikke godt nok fram når vi har hatt et fokus på bedriftenes produkter.

Opplevreisa.no vil bytte navn til visitnorthtroms.no og dette arbeidet jobbes det med. Bakgrunnen 

for dette er grundigere forklart i «Ny strategi for helårsvertprosjektet».

Naturvandring.no er en satsning man har hatt de siste årene hvor formålet har vært å samle 

informasjon om friluftslivsmuligheter i Nord-Troms. Det ble laget flere turforslag, informasjon om 

området, kartløsning, m.m. Dette var en dyr løsning, spesielt kartfunksjonen. Nettsiden var et 

samarbeid mellom Nordreisa, Halti nasjonalparksenter og Reisa nasjonalparkstyre. Det siste året kom 

også Skjervøy og Kvænangen inn via helårsvertprosjektet. Utfordringen med denne siden var å gjøre 

den attraktiv nok og det foretrukne valget for brukerne, det ble ikke oppnådd. Derfor valgte man 

vinteren 2013 å legge ned siden og heller flytte innholdet over på andre nettsider. Alle turløyper blir 
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flyttet over på ut.no som har en bedre teknisk løsning, god mobilapp, større støttefunksjoner, bedre 

markedsføring og det er et foretrukket valg blant friluftslivinteresserte. Ut.no er et samarbeid 

mellom NRK og DNT (Den norske turistforening), noen som gir løsningen stor kredibilitet. Når man 

valgte å legge siden ned så ble det sett på hva som var hovedmålet; en nettside eller å få ut 

informasjon og folk ut på tur. Med ut.no vil informasjonen bli mer tilgjengelig. Følgende link viser 

turer som er lagt ut fra Nord-Troms: 

http://ut.no/kart?zoom=9&lat=69.8594912990756&lng=21.610107421875&activeTripUuid=94fe795

c-cb63-4e21-a137-eeed2b5ab3bd

Samarbeid i reiselivsnæringen

Det har vært jobbet kontinuerlig med å øke samarbeidet i reiselivsnæringen. Noe med hell og andre 

mindre vellykket. For noen reiselivsbedrifter så har navnet vært et hinder. En del av bedriftene i 

Kvænangen uttalte at de ikke ville være med på Opplev Reisa, et navn som endres, håpet er at disse 

snur når det nye er på plass. Andre bedrifter igjen er svært vanskelig å få dialog med. Det ble tatt et 

for ambisiøst mål av helårsverten for hvor samarbeidsvillig reiselivsnæringen var og dette må 

nedjusteres. Det er ikke alle i bransjen som ser nytte av samarbeid og de vil heller ha flest mulig 

gjester selv enn å dele med «naboen». Mange prøver å tilby alt selv; overnatting, mat, guide, 

aktiviteter på alle områder, enn å samarbeide med eksisterende bedrifter som har spesialisert deg på 

visse områder. Resultatet kan da bli lavere kvalitet i alle ledd og dårligere helhetstilbud da 

spesialistene går bort.

Det er vanskelig å finne informasjon om hva som faktisk tilbys i de tre kommunene. Når det blir 

vanskelig å komme i dialog med bedriftene så får man heller ikke oppdatert informasjon fra dem. Et 

eksempel er når turistinformasjonen får henvendelser og alt turistvertene vet er at det er en bedrift 

på det aktuelle stedet men man vet ikke hva de tilbyr.

Noen i bransjen er veldig flinke til å dele informasjon. De 13 bedriftene som meldte seg på prosjektet 

har levert informasjon, priser og tilgjengelighet. Disse har også sett verdien av samarbeid og at en 

samlet næring vil kunne tiltrekke seg flere turister. 

For å øke samarbeidet i bransjen blir det nå tatt nye grep. Når man fjerner deltageravgiften på 

nettsiden og i prosjektet så kan man også ta med alle uten at det blir urettferdig. Vistitnorthtroms.no 

vil da kunne liste opp alle reiselivsbedrifter, som man vet om eller finner, og mengden informasjon 

om hver bedrift avhenger av hvor mye informasjon bedriften gir fra seg. I dag finnes det ingen slik 

liste. Det skal utarbeides guider som gjøres tilgjengelige på overnattingsteder, turistinformasjoner og 

andre plasser hvor turisten treffes. Disse guidene skal inneholde informasjon om hva man kan gjøre i 

våre tre kommuner.

Samarbeid med regional og nasjonal reiselivsnæring

Helårsverten har deltatt på diverse møter, konferanser, messer og workshops (både lokalt, regionalt 

og nasjonalt) for å knytte kontakter med andre aktører innen reiselivet. Her har agendaen vært å 

ivareta interessene for reiselivet i våre kommuner.
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Kontakt mot turoperatører

Et mål i prosjektet har vært å være bindeleddet mellom reiselivsnæringen og turoperatører, samt å 

opprette kontakt med turoperatører. Det største tiltaket på dette var deltagelse på Norwegian Travel 

Workshop (NTW) på Røros i april 2013. Det ble holdt møter med 19 turoperatører hvor ca. 

halvparten var interessert i vårt område, NTW arrangeres som speed-dating så ikke alle møtene gir 

like godt resultat. Det blir ny deltagelse på NTW når det holdes i Alta i april 2014.

Det har også vært kontakt med andre turoperatører. De har enten tatt kontakt direkte, via nettsiden 

og det leses også rapporter fra NordNorsk reiselivs arbeid hvor de anbefaler hvem som er relevante 

for oss å ta kontakt med. Dette arbeidet fortsetter også.

En utfordring med denne kontakten med turoperatørene er at ikke alle bedrifter er klar for et slikt 

samarbeid enda. De krever at man har sine produkter ferdig til levering, priset med netto- og 

bruttopris (de krever provisjon), når er produktene tilgjengelige, osv. Dette er et arbeid som tar tid 

og helårsverten har vært tilgjengelig for bedriftene til å hjelpe til med dette. Det har vært møter med 

8 bedrifter på dette i det første året. Dette er også noe næringskonsulentene anbefales å tilby til 

reiselivsbedriftene.

Noen turoperatører ønsker å handle direkte med bedriftene, andre igjen ønsker å handle via lokale 

ledd. Det at vi ikke har et felles salgsledd gjør derfor arbeidet med turoperatører mer krevende. Vi 

kan informere om produkter, bedrifter og priser, lokale attraksjoner, lokalkunnskap og ellers ting de 

lurer på. Men selve kjøpsprosessen må bedriftene selv ta. Det har vært sett på hvordan dette kan 

løses og da spesielt om vi skulle være med i Visit Lyngenfjord, som politikerne i Nordreisa foreløpig 

har sagt nei til. Helårsverten har også jobbet for å finne ut hvilken destinasjonsstruktur som blir valgt 

for Nord-Norge, i henhold til stortingsmeldingen «Destinoasjon Norge», slik at vi kan være forberedt 

på det. Dette arbeidet vil fortsette og informasjon blir gitt etter hvert som nyheter dukker opp.

Kurs

I løpet av første prosjektår har det blitt gjennomført div kurs. Vertskapskurset, utviklet og tilpasset av 

helårsverten, har blitt kjørt en gang med åpen påmelding, for en bedrift, for tilflyttervertene i Nord-

Troms og 6 ganger for kommuneansatte i Nordreisa. Det har vært kjørt 2 Innovasjon Norge kurs, 

Bærekraftkurset og Skap en lønnsom opplevelse. 

For 2014 er et guidekurs planlagt og det jobbes med finansiering av et nytt IN-kurs. Vertskapskurset 

er tilbudt til Skjervøy og Kvænangen kommune og dette tilbudet gjelder også for 2014.

Profilering og markedsføring

Foruten internett så har prosjektet gjort følgende tiltak på markedsføring og profilering.

 Annonse i Nordnorsk Reiseliv sin ferieguide. Dette også for å kunne benytte seg av Nordnorsk 

Reiseliv sine tjenester og hjelp.

 Påskeprogram. Kun Nordreisa.

 Nasjonalparkmagasinet. Full distribusjon til Nord-Troms. Med bl.a. en helsides annonse med 

alle deltagerbedriftene.
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 Kulturarven. Stor reportasje sammen med de 4 andre nasjonalparklandsbyene.
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Din	naturlige	innfallsport	til	nasjonalparkene

Nasjonalparklandsbyene er den naturlige innfallsporten til nasjonalparkene, med servicefunksjoner 

som overnatting, mat og informasjon.

Ideen til nasjonalparklandsbyer i Norge har sitt utspring fra en studietur til Südtirol i 2005. Man fikk 

se hvordan ulike landsbyer spilte på sin nærhet til nasjonalparkene og hvordan styresmaktene aktivt 

la til rette for en utvikling der flere tettsteder profilerte seg som nasjonalparklandsbyer.

4. mars 2008 fikk Geilo, Jondal, Lom, Storslett og Vingelen status som nasjonalparklandsby, og i 2009 

ble nasjonalparklandsbyene tatt opp som ett av 15 prosjekter i det nasjonale 

verdiskapingsprogrammet ”Naturen som verdiskaper”.

Som det vil framgå av dokumentet er nasjonalparklandsbyene svært forskjellige, nær sagt på 

alle måter. Dette har både vært en utfordring og en berikelse for fellesskapet.

I perioden 2009 – 2011 ble det i nasjonalparklandsbyene lagt vekt på stedsutvikling og lokale 

tiltak. Noe som innebar aktivt arbeid med tilrettelegging og utvikling av nye tilbud både for 

fastboende og tilreisende. Dette har hatt god effekt når det gjelder lokal forankring. 

Lokalbefolkningen er hyppige brukere av de nye tilbudene og vet å sette pris på dem. Det 

samme gjelder tilreisende som har fått nye aktivitetstilbud på destinasjonen landsbyene er en 

del av. Videre mener vi dette er et betydelig bidrag til folkehelsa, da mange av tiltakene 

innebærer fysisk aktivitet i flott norsk natur.

I perioden 2012 – 2013 har fokus vært på fellestiltak og bred verdiskaping slik det er beskrevet 

på neste side.

Den største attraksjonsverdien finner vi i nasjonalparkene. All verdiskaping skal være bærekraftig, 

naturkvaliteten skal ikke forringes. Målet er å kombinere lokal verdiskaping og naturvern. 

Nasjonalparklandsbyene er livskraftige lokalsamfunn som er bevisst denne oppgaven. 

Lokalsamfunnet har en sterk forankring og tilknytning til naturen, hvor innbyggerne er stolte av sine 

natur- og kulturverdier og ønsker å ivareta og utvikle disse.

Hensikten med denne ”ikke-vitenskapelige” rapporten er å vise hva deltakelsen i programmet 

”Naturarven som verdiskaper” har bidratt til i den enkelte nasjonalparklandsby, og hvilken effekt de 

har hatt. Ikke alt har gitt suksess, men prøving og feiling har vært tillatt. Samtidig ser vi at gode tiltak 

også kan skape overrislingseffekt (Spin Off). På de neste sidene gir den enkelte nasjonalparklandsby 

eksempler på tiltak som har bidratt til lokal verdiskaping.

God lesing!

Med vennlig hilsen

Norges nasjonalparklandsbyer
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Fellestiltak

Tiltaket ”Kompetanse barn og unge” er et samarbeid mellom skolene i de 5 kommunene og Den 

naturlige skolesekken. Målet er økt kunnskap om og tilhørighet til natur- og kulturverdiene i 

Nasjonalparklandsbyene. Dette er et kontinuerlig og meget viktig arbeid med et perspektiv langt 

utover gjeldende prosjektperiode. Flere delprosjekt har blitt integrert i kommunenes planverk.

I alle nasjonalparklandsbyer har det vært gjennomført kompetansegivende kurs. Dette er kurs som 

Innovasjon Norge tilbyr. Dette har blant annet ført til at mer enn 30 bedrifter har miljøsertifisert sin 

virksomhet, og det kommer stadig nye til. Videre er det gjennomført årlige vertskapskurs i de fleste 

landsbyer.

Nasjonalparklandsbyene har planer om egne internettsider. Her har vi gått grundig til verks, og det er 

lagt ned et betydelig arbeid i utforming av internettstrategi og behovsspesifikasjon. Overordnet mål 

er å stimulere og bidra til økt lokal verdiskaping og være en mulighet for lokal næringsutvikling. Vår 

visjon er at vi skal være nasjonalparkenes kommersielle spydspiss og naturlige innfallsport.

Internettsider må sees i sammenheng med Miljødirektoratets arbeid med merkevare- og 

kommunikasjonsstrategi for nasjonalparker, herunder nasjonalparksentre og alle andre 

naturinformasjonssentre og kompetansesentre, nasjonalparklandsbyer og kommuner. Oppdraget er 

gitt av Miljøverndepartementet og Norges nasjonalparklandsbyer deltar i arbeidet.

Vingelen har på vegne av fellesskapet hatt 

ansvaret for et EL-sykkelprosjekt hvor hensikten 

har vært å finne egnede modeller for drifting av 

en EL-sykkelpark. EL-sykkel til utleie eller som 

organisert aktivitet brer stadig om seg. EL-sykkel 

er et miljøvennlig framkomstmiddel som åpner

nye muligheter for flere brukergrupper, som 

barnefamilier og de ikke helt topptrente. 

Aksjonsradiusen øker også som følge av 

utviklingen på området, og den går fort. 

Bred verdiskaping dreier seg om et samspill av
ulike former for verdiskaping. Vi snakker om 

økonomisk, sosial, kulturell og miljømessig verdiskaping. Forutsetningen for bred verdiskaping er
bærekraftperspektivet som fordrer et gjensidig forsterkende samspill av verdier, aktører og
virkemidler (Kilde: Per Ingvar Haukeland, Telemarksforsking). Vi har hatt fokus på bred verdiskaping 
under arbeidet, men vi synes ikke det har vært ubetinget enkelt å identifisere hvilke former for 
verdiskaping som inngår i det enkelte tiltak. Det vanskeligste er å se den økonomiske effekten 
tiltakene har i omsetning og inntjening. Det finnes også en økonomisk effekt i form av reduserte 
kostnader, dette kan være som følge av at man har miljøsertifisert en virksomhet. Et annet godt 
eksempel er tiltakene nasjonalparklandsbyene har gjennomført på tilrettelegging som får flere i 
aktivitet og igjen forbedrer folkehelsen.

El-sykkel i Vingelen. Foto: Hege Hovd
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Vingelen	nasjonalparklandsby

Vingelens status som nasjonalparklandsby har økt aktivitetsnivået i Tolga kommune og 

bygget opp under den eksisterende stoltheten, optimismen og identiteten. Mye av 

grunnlaget for søknaden om å bli NPL, og tildelingen til Vingelen, er det grunnleggende 

ønsket om utvikling som er til stede i bygda. I Rørosregionen og i Hedmark fylke har 

Vingelen blitt et varemerke for bygder med livskraft. All aktivitet og utvikling som får 

«rotfeste» er basert på vilje og engasjement nedenfra, både i grupper og fra 

enkeltpersoner. Nasjonalparklandsbyarbeidet har hatt en indirekte positiv effekt på 

veldig mye av utviklingen i bygda, både når det gjelder satsing i sentrum (uteområdet, nye boliger og 

treningssenter), utbygging av skole og barnehage, stor satsing i landbruket (byggeaktivitet, nydyrking 

og tilrettelegging for utmarksbeite), turisme (blant annet utbygging av Vingelsgaard Gjestgiveri) og 

ikke minst mange positive presseoppslag generelt.

I løpet av prosjektperioden er det gjennomført veldig mange konkrete tiltak. En av grunnene til at så 

mye er gjennomført er det gode samarbeidet og arbeidsfordelingen mellom kommune, private 

aktører som Vingelen Utvikling, lag og foreninger og ildsjeler. Midlene som er tildelt fra 

Verdiskapingsprogrammet for naturarven (VSP) har ofte utløst enda flere midler fra kommunen, 

Hedmark Fylkeskommune, av og til også lokale organisasjoner eller privatpersoner, og veldig mange 

bygdefolk har stilt opp på dugnad for å få gjennomført tiltakene. Det beste eksemplet på dette er 

Bunåva, som bl.a. huser Bunåva kafé og Forollhogna informasjonssenter, som ble bygd i 2011. Andre 

gode eksempel er muligheten som gjennom prosjektet ble gitt bygdefolk, lag og foreninger til å søke 

mindre tilskudd til «tiltak til felles glede og nytte», som blant annet har resultert i to nye kulturstier 

og en natursti. 

Innbyggerne i Vingelen har fått en økt bevissthet om at naturvern/nasjonalpark ikke bare er negativt, 

men også representerer en mulighet og ressurs, noe som kanskje også har ført til økt forståelse for 

vernet. Mye av verdiskapingen må foregå i randsonene og i bygda, fordi Forollhogna nasjonalpark 

ikke skal gjøres tilgjengelig for besøkende. Slik sett kunne mye av produktutviklingen også skjedd 

uavhengig av nasjonalparken, men det er ingen tvil om at «navet» i Vingelen; Bunåva, ble realisert i 

dagens form som en direkte følge av nasjonalparken og den påfølgende landsby-statusen. 

Vi har hatt flere gode samarbeidspartnere. Vi har hatt en god dialog og samarbeid med 

nasjonalparkforvalteren for Forollhogna, bl.a. i form av jevnlig kontorfellesskap. Samarbeidet med 

Destinasjon Røros har også blitt styrket, og destinasjonsselskapet har brukt Vingelen 

nasjonalparklandsby som et fyrtårn i sin markedsføring. Ikke minst har turistnæringen i Tolga fått en 

«samling i bånn», med større fokus på hva som er viktig for dem samt kommunens rolle. Kommunen 

har også fått et større fokus på ansvaret som driver av turistinfo, og hvordan dette kan gjøres. 

Noe statusen ennå ikke har ført til i stor grad, men som forhåpentligvis vil gi en større effekt i 

framtida, er økt besøk og omsetning hos mange av overnattingsbedriftene og 

aktivitetsleverandørene. Vingelen er en liten turistdestinasjon, og det tar tid å bygge seg opp. Vi har 

også utfordringer når det gjelder rekruttering og vilje til å satse blant aktørene i reiselivet. 

Vingelen/Tolga er først og fremst ei landbruksbygd/landbrukskommune, og turistnæringen er i stor 

grad en tilleggsnæring til landbruket (seterturisme, gardsovernatting, hesteturisme mm), derfor er 

det essensielt å opprettholde landbruksaktiviteten for å kunne satse videre på turisme. 

Side 240



6

Tiltak

Bygging	av	Bunåva	med	bl.a.	Forollhogna	infosenter	og	Bunåva	kafé

Dette har vært Vingelen nasjonalparklandsbys største prosjekt. Arbeidet har 

involvert svært mange, og det er lagt ned store ressurser både økonomisk 

og dugnadsmessig. Så har også resultatet blitt svært bra! Under 

planleggingen og byggingen var ca 50 personer fra Vingelen og Tolga direkte 

engasjert i ulike komiteer. Samvirkeforetaket Bunåva SA ble stiftet og solgte 

andeler for 525 000 kr blant bygdefolk, lag og foreninger, noe som tilsvarer i 

overkant av 1000 kr for hver innbygger i Vingelen. På grunn av det store 

lokale engasjementet og innsatsen ble det også bevilget penger direkte fra Stortinget til Bunåva.

Bunåva åpnet i 2011 og er et flerbrukshus og en møteplass for 

både bygdefolk og turister. Her samles folk på tvers av 

generasjoner, yrker og interesser over en kaffekopp eller en 

matbit, på quiz, forfatteraften, pubkveld eller på dugnadskafe.

Bunåva er åpen for alle og blir brukt mye i det daglige, blant 

annet på grunn av felles inngang med lokalbutikken.

Foto: Ingrid Eide

På Bunåva finnes både kafé/restaurant, informasjonssenter for Forollhogna nasjonalpark, boksamling 

med bøker til utlån og turistinformasjon. I info-delen finnes en interaktiv utstilling med bl.a. egne 

installasjoner for barn hvor de kan ta og føle på ulike gjenstander (f.eks. revepels, kjeve fra bever, 

melkeorgan, sopp/lav osv). Her finnes også storskjerm der det vises film og bilder fra Forollhogna og 

nasjonalparklandsbyen.

Bunåva hadde et totalbudsjett på 6,8 millioner, og var et 

spleiselag mellom mange aktører (se tabell).

Finansiering mill. kr

Andelskapital:

Tolga kommune  1, 8

Tolga-Os sparebank 0,5

Privatpersoner, lag og foreninger 0,5

Lokale bedrifter 0,05

Tilskudd:

Verdiskapingsprogrammet for naturarven 0,3

Coop Oppdal 0,2

Hedmark fylkeskommune 0,17

Tilskudd fra Stortinget 0,5

Nasjonalparkstyret 0,1

Dugnad, kalkulert verdi 0,5

Lån 2,2

Totalsum 6,8 mill. kr
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Tilrettelegging	av	turstier

I prosjektperioden er det 

fem turstier som har hatt 

hovedfokus (se kart). De 

har tidligere også vært 

merket, men har nå blitt 

«restaurert» med ny 

rydding, merking og 

skilting. Stiene går bl.a opp 

på bygdenære fjelltopper, 

til fiskevann og 

utleiehytter, og alle er lettgåtte. Det er satt opp 

infoplakater (se foto t.h.) med turforslag og 

vegbeskrivelse ved P-plassene der disse turene starter. 

Foldere med turbeskrivelsene er under utarbeidelse. 

Det er satt opp 4 rastebenker/bord ved utsiktspunkt i 

seterområdene. Skilting av seterveiene (bl.a. veier inn mot 

nasjonalparken) har blitt forbedret, og parkeringsplassen ved 

Skihytta har blitt utvidet.

Natursti

Det er ryddet og merket en natursti med 12 poster fra Movollen (aktiv seter som driver seterleir for 

barn om sommeren) opp på Svartåsrabben. Postene er knyttet til husdyr/seterbruk og natur, samt en 

sansepost - en terrengløype i blinde der du får testet sansene, husken og balansemotorikken. Fasit 

finnes på toppen.  

Kulturstier

Det er lagd en kultursti som omfatter ulike kulturminner, stien starter ved avkjørselen til Vingelen fra 

fv. 30 ved Kvennan. I løpet av rundturen får man se bl.a. en fangstgrav for elg, ei ulvestue (ulvefelle), 

kolmile, klebersteinsbrudd og kvernhus/sagbruk. Runden er på bortimot fire kilometer, og tar en til 

to timer. Det er satt ut 6 

poster/informasjonspunkter langs stien.

Det er lagd en kultursti i Vingelen sentrum, med 

tekst og bilder på 10 infotavler. Det er også 

utformet kart/brosjyre. Hele vandringa går på 

vei/sti og er tilgjengelig for alle, og turen tar ca en 

time. Kulturstien gir besøkende et blikk inn i både 

historien og nåtida i bygda.

Post ved den gamle Kjerkgjelen på kulturstien i Vingelen sentrum

Rastebenk/bord ved utsiktspunkt på 
setervei

Side 242



8

Informasjonstiltak

Vingelen har fått ny designprofil med utgangspunkt i NPL-logoen, og det 

er lagd helt nye nettsider (www.vingelen.no) med engelsk oversettelse i 

kortversjon. Det er lagd brosjyre for Vingelen i henhold til ny 

designprofil, engelsk flyer (kortversjon av brosjyren), samt informasjonsplakater på norsk og engelsk. 

Det er lagd en informasjonsperm med generell informasjon på norsk og engelsk om 

nasjonalparklandsbyen, om Forollhogna nasjonalpark og om ulike aktiviteter og tilbud i bygda. 

Permen finnes på turistinformasjonene og hos alle utleieenhetene.

Vingelen har ikke lagd et nasjonalparkmagasin slik som flere av de andre 

nasjonalparklandsbyene har gjort, men vi har benyttet muligheten til 

markedsføring i Olsokavisa. Olsok i Tolga er et årvisst ukelangt fenomen i slutten 

av juli, og omfatter rundt 70 ulike arrangementer, bl.a. konserter, utstillinger, 

vandringer, loppemarked, revy og idrettsarrangement. Den populære Olsokavisa 

som gis ut i forkant har et opplag på 13 000. I Olsokavisa for 2013 var det med et 

fire siders bilag om Vingelen nasjonalparklandsby. Hele avisa kan leses på 

http://www.scribd.com/doc/151031191/Olsokavisa-2013

Fotokonkurranser

Det er arrangert tre fotokonkurranser med hhv. bilder 

fra Forollhogna nasjonalpark og omegn (2011 og 2012) 

og bilder fra Tolga kommune (2013). De beste bildene 

er hengt opp i fotoutstillinger på Bunåva/Forollhogna 

infosenter. Det har vært stor oppslutning, med 71 

bidrag i 2012 og 110 i 2013.

Finalist åpen klasse i fotokonkurransen 2012: Røyskatt tar lemen. Foto: Bernt Østhus

Vertskapsrollen

I prosjektperioden er det gjennomført regionalt vertskapskurs «Det gode vertskap» (arrangert av 

Destinasjon Røros) med ca 20 deltakere fra reiseliv og servicenæring i Tolga. Det er også arrangert 

lokalt vertskapskurs «Bli kjent» for reiselivet i Tolga med hele 43 deltakere i 2012, inkludert alle 

ansatte ved turistinformasjonen på Tolga og i Vingelen. Samtidig er turistinformasjonen i Tolga 

styrket og det har kommet på plass to avdelinger; på Bunåva (Vingelen) og Caltex (Tolga sentrum).

Sommeren 2013 ble det arrangert to vertskaps/visningsturer 

til Vingelen. Den ene var «sommerslepp» for 

medlemsbedrifter i Destinasjon Røros/Røros Handelsstand, 

den andre var et tilbud til i servicenæring/reiseliv i regionen 

om å komme til Vingelen og bli kjent med tilbudene her. Til 

sammen deltok ca 35 personer. De som kom var veldig 

fornøyde og vil forhåpentligvis bli gode Vingelen-

ambassadører for sine gjester i framtida. Vertskapstur i Vingelen: Besøk på Aasgårdvollen 2013
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Arrangementer

Hvert år siden 2008 har Vingelen markert Nasjonalparkens dag i 

mai/juni. I 2008 ble det i tillegg markert offisiell åpning av Vingelen 

nasjonalparklandsby, og i 2011 åpning av Bunåva. To år har det på 

samme dag blitt arrangert VM i reinskjøttbæring for de tøffeste av 

de tøffe, med stor suksess. Det har også vært både konserter og 

faglige foredrag.  

Åpning av Bunåva / Forollhogna informasjonssenter 2011

Til venstre og midten: NP dag 2010: Morsomme innslag for alle aldersgrupper, bl.a. barfotsti, og tilrettelagte naturpedagogiske aktiviteter 

for barn og unge v/Manuela Hugger. Foto: Stein Kaasin. Til høyre: VM i reinskjøttbæring 2012.

I januar 2013 ble det for første gang arrangert Forollhogna-konferanse, i samarbeid med NP-styret. 

Det var stor interesse for konferansen med rundt 80 deltakere fra hele Forollhogna-området. 

Konferansen var en viktig møtearena for forvaltning, politikere, brukere og grunneiere.

Opprusting	og	forskjønnelse	av	uteområdet	i	sentrum

Utgangspunktet var et litt «stusselig» og ikke minst trafikkfarlig sentrum som var preget av seks store 

avfallscontainere, samt tungtransport som måtte rygge ut på skoleveien etter å ha levert varer. I 

prosessen med opprusting har veien blitt lagt om for å bedre trafikksikkerheten, det er lagd en ny 

gang og sykkelvei forbi butikken/Bunåva, containerne er flyttet fra sentrum til industriområdet på 

Sagmoen, butikkrampa er flyttet fra forsiden til baksiden av butikken, det er anlagt et sitteområde 

med rastebenker utenfor Bunåva, det er lagt skifer foran inngangspartiet og i sitteområdet og 

budeiestatuen er flyttet til sin endelige plassering i sitteområdet.

FØR (til venstre): Vingelen sentrum skjemmes av avfallscontainere, ETTER (midten og til høyre): Containerne er fjernet og erstattet med en 

tørrmur av naturstein, det er lagt skifer utenfor inngangen til butikken / Bunåva og budeia har fått sin endelige plassering.
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Produktutvikling i	samarbeid	med	Destinasjon	Røros

Elsykkel-utleie

Det er gjennomført et «pionerprosjekt» på elsykkel i Fjellregionen

(forprosjekt 2012-13) som har testet utleie av el-sykler i Vingelen, på 

Tolga og på Røros. Prosjektet undersøkte bl.a. hvilke 

sykkeltyper/modeller som egner seg til slik utleie og prøvde å finne 

gode driftsmodeller.

Alltid ei åpen seter

I to sesonger (2012 og 2013) har 7 seterbedrifter i Tolga og Dalsbygda 

gått sammen for at turister, uansett ukedag, skal ha et tilbud om å 

komme til en åpen seter, få oppleve den stemningsfulle atmosfæren 

på setervollen, få omvisning og servering. Setrene ligger i fine 

turområder og kan tilby ulike aktiviteter for både voksne og barn.

Lokalmatsafari

I tre sesonger har det blitt tilbudt lokalmatsafari i Vingelen. Safarien går med buss fra Røros og 

besøker utvalgte lokale matprodusenter og unike lokale serveringssteder på rundturen. Deltakerne 

får smaksprøver og lunsj av lokale råvarer, og det blir selvsagt anledning til å handle lokal mat.

Miljø

Det er satt i gang arbeid med miljøfyrtårnsertifisering, både innad i kommunen og av private 

bedrifter. Det er et viktig tiltak for å nå målet om en helhetlig miljøprofil og Vingelen/Tolga som 

bærekraftig nasjonalparklandsby.  Det ble arrangert et åpent møte for reiselivet i september 2012 

med gjesteforedragsholder Beate Brostrøm – inspirator fra Storslett med hensyn til kurs i bærekraft 

og miljøsertifisering. Foreløpig er to bedrifter i Tolga kommune sertifisert. 

Medieoppslag

Det har vært mange (positive) oppslag i media i løpet av prosjektperioden, først og fremst i 

lokal/regional presse (Arbeidets Rett og Østlendingen), men også i TV-Adressa og VG-nett (om 

elsykkel-prosjektet)  
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Spinoff’s
Dette bildet fra Vingelen sentrum sommeren 2013

illustrerer godt flere ulike spin-off’s fra 

nasjonalparklandsby-prosjektet. De siste årene har 

sentrum blitt fornyet og forskjønnet, og et av 

tiltakene er gang- og sykkelvei. Her ser vi også at 

Vingelen Eiendom er i gang med å bygge nye 

utleieboliger, og Bunåva kafé i det nye 

flerbrukshuset Bunåva holder sommeråpent.

Tolga kommune har jobbet mye med tettstedsutvikling gjennom dette prosjektet. Prosjektet har 

også bidratt til at vi har søkt andre prosjektmidler. Blant annet fikk Destinasjon Røros sommeren 

2013 tildelt omdømmemidler for utvikling av lokalmat og seterturisme. Kommunen har høsten 2013

søkt Fjellpolitikkmidlene fra KRD om å øke bruken av utmark og setring som er vår «salgsvare».

Framtidslandbruket i Tolga (2008-2010)

Tolga er en levende landbrukskommune, og har satset sterkt på også å kunne være det i framtida.  

Framtidslandbruket var et mobiliseringsprosjekt som førte til 28 bruksutbygginger, 70 mill. investert i 

bygninger til 450 mjølkekyr og 955 vinterfôra sau i 

perioden 2008-2010, og tilsvarende i åra etter. 

Prosjektet var ikke en spin-off fra NPL-satsinga, siden det 

startet opp samtidig, men et prosjekt som har virka 

veldig positivt på utviklingen i bygda sammen med 

satsinga på Vingelen nasjonalparklandsby. 
Samdriftsfjøset Fjellmjølk bygd i henhold til lokal byggeskikk (2010)

Reiselivsprosjekt (2011-2015) støttet av Innovasjon Norge

Vingelen Turist startet opp et forprosjekt og hovedprosjekt med mål å styrke vertskapsidentitet og 

særtrekk i Tolga/Vingelen NPL, stimulere til økt samarbeid mht reiseliv i hele kommunen, stimulere 

til økt satsning og styrke rekrutteringen i reiselivsnæringen i kommunen. Det omfatter organisering, 

coaching av bedrifter, markedsføring og produktutvikling. Medlemsnettverket Vingelen Turist er 

utvidet til å omfatte også bedrifter fra de andre grendene i Tolga. 

Spelet om Sara Oust / Saravukku (2011 -)

Utendørsspelet om Sara Oust «Noen må gå foran» hadde premiere 1. juli 2011 på det staselige 

Ousta-tunet i Vingelen, og det ble satt opp på nytt med 4 forestillinger i 2012. I 2013 ble det lansert 

et nytt konsept; Saravukku. Spelet ble supplert med nok et spel; situasjonskomedien «Noen må 

komme etter». Saravukku 2013 pågikk fra 23. til 30. juni, med konserter og andre aktiviteter i tillegg 

til spel. De to spelene gikk annenhver kveld med til sammen 620 besøkende.

Scene fra spelet «Noen må komme etter» (t.v.; 

foto Hedvig Rognerud), publikum i Oustatunet 

under Saravukku 2013 (t.h.)
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Kompetanseheving for reiselivet (2013)

Alle nasjonalparklandsbyene har samarbeidet om å gjennomføre to Innovasjon Norge-kurs for 

reiselivet i regionen. I Vingelen ble kursene «Bærekraft» og «Opplevelsesdesign» gjennomført våren 

2013.

Treningssenteret Spinnvill (2013)

Et nytt og flott treningssenter åpnet i Vingelen sentrum i januar 

2013. Det har blitt en stor suksess fra start, og har pr i dag ca 150 

medlemmer. Antallet instruktørtimer måtte utvides hver uke 

siden starten pga stor pågang, og ligger nå på ca 12 i uka 

(spinning, step/ styrke, crosstraining og seniortrim). Timene er 

gratis for medlemmer, i tillegg har medlemmer nøkkelkort og kan 

benytte senteret til egentrening døgnet rundt. Instruktørene gjør 

jobben på dugnad. Foto: Lars Olov Helms

Stiftelse av Vingelen Eiendom og bygging av utleieboliger (2013)

Det er flere som ønsker å flytte til Vingelen, men det finnes knapt ledige utleieboliger. For å bøte på 

dette ble Vingelen Eiendom stiftet. Sommeren 2013 startet byggingen av et hus med to leiligheter

som skal leies ut i sentrum. Det planlegges også å bygge en enebolig til salg. Bygningene oppføres

med elementlaft - en teknikk utviklet av Materialbanken AS, som holder til i Vingelen og er bygdas 

største arbeidsplass. Leilighetene er tilrettelagt med alle fasiliteter og har universell utforming.

Utvidelse av Vingelsgaard Gjestgiveri (2013)

Høsten 2013 startet Vingelsgaard arbeidet med å bygge på det opprinnelige gjestgiveriet. Påbygget 

skal huse et møte/konferanserom samt stue/soverom med universell utforming. 

Flytting av bensin/dieselanlegg fra «torget» i sentrum (2014)

MERKUR-programmet ga høsten 2013 et tilsagn på 500 000 kr for å flytte de gamle bensinpumpene 

fra sentrum. Tankene tilfredsstiller ikke dagens krav, og pumpene ville uansett blitt faset ut i 2014. 

Tilskuddet til flyttingen bidrar til at «torget» i sentrum blir penere og at P-plassen ved 

butikken/Bunåva kan utnyttes mye mer effektivt. Det blir også satt opp nye kortbetjente bensin- og 

dieselpumper på baksida av butikken gjennom et lokalt initiativ, slik at det fortsatt blir mulighet for å 

fylle drivstoff i Vingelen. Dette ville ikke ha skjedd uten reguleringsplanen for sentrum, 

oppgraderingen/forskjønnelsen av Vingelen sentrum, utvidelse av Innkjøpslaget, ny vegløsning mv. 

Rapport utarbeidet av landsbykoordinator Hege Hovd (Tolga kommune/Vingelen Utvikling) 2013. 

Fotograf er Hege Hovd dersom ikke annet er angitt.
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Jondal	nasjonalparklandsby

     Foto: Gro Heidi Molland

Jondal er ein liten kommune ytst på Folgefonnhalvøya i Hardanger, Hordaland. Vi er ca 1080 

innbyggjarar, og rundt 400 av dei bur i administrasjonssenteret og nasjonalparklandsbyen Jondal.

Generelt kan ein seia at ein kunne ønskt seg større oppslutnad blant både lokalbefolkning og 

bedrifter, og breiare forankring rundt prosjektet både politisk og administrativt frå starten av. Ein 

mogeleg grunn til at det har vorte slik det har vorte hos oss, er at det vart starta opp eit treårig 

bulystprogram som gjekk parallelt med landsbyprosjektet; Folgefonnlandsbyen. Det vart ein god del 

samanblanding, og kanskje litt lite fokus på verdiane i NPL i høve til måla i bulystprosjektet. 

Prosjektet er noko prega av skifte av koordinator og vakanse i stillinga mellom skifta, og derav lite 

kontinuitet. I byrjinga, då alt var nytt og spanande, var det mange hender til å gjennomføra og stilla 

på dugnad. Men då bulystprosjektet var over, verkar det som ein del har tenkt; nok er nok. For å 

klara å halda folk i hevd kunne det kanskje hjelpt med ein kreativ og engasjert pådrivar som kunne ha 

fullt fokus på å halda liv og kontinuitet i prosjektet, og inkludert det som inkluderast kunne for å 

halda framdrifta.

Det vi kunne ønskja statusen hadde resultert i, er sjølvsagt auka besøkstal og omsetnad for 

overnattings- og aktivitetsbedrifter. Men vi trur at Jondal som den vesle destinasjonen vi er treng 

meir tid til å byggja seg opp. Vi har også utfordringar når det gjeld satsingsvilje blant aktørane, då 

turistnæringa er ei tilleggsnæring for dei aller fleste.

Eit par av bedriftene våre har brukt NPL som ein status å profilera seg under, som eit 

kvalitetsstempel. Det er ein av desse «motorane» som får hovudfokus i denne rapporten. 
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Det	gode	eksempelet:	

Juklafjord

Foto: Gro Heidi Molland 

Firmaet Folgefonni Breførarlag AS har sidan 1994 tilbydd breføring og andre aktivitetar i og rundt 
Folgefonna Nasjonalpark. I 2008 kom dei fram til at for å kunna ha vidare vekst i talet på kundar og 
arrangement måtte det setjast i gong eit infrastrukturtiltak. Dei trong meir lagerplass for utstyr 
utanom sesongen, og ønskte også å ha eit kundesenter med m.a. utgangspunkt for kajakkturar og ein 
base for breførarane. 

Litt seinare same året hadde lokalavisa på trykk ein artikkel om det gamle skulehuset i Jondal, som 
måtte flyttast eller rivast. Coop Jondal hadde nemleg fått godkjend reguleringsplan for utviding av 
lageret sitt der skulebygget låg. Hordaland fylkeskommune var kjappe med å fastslå at den 
antikvariske verdien på huset var for stor til at det berre kunne rivast: Huset frå 1895 er bygd i 
sveitsarstil. Dei løyvde kommunen eit tilskot på 1,5 million kroner til flytting av huset. 

Jondal Båthamn var interessert i å overta huset, ettersom dei var på jakt etter nytt servicebygg for 
gjestene sine. Men grunna m. a. krava som vart stilt for å få tilskotet, slo båtlaget dette frå seg. 
Kommunen hamna då i ein situasjon kor dei hadde 1,5 million til å flytta huset, men ingen plan for 
bruk eller plassering. Bygdefolk og andre interesserte vart oppmoda til å koma med forslag til bruk og 
plassering av huset.

Det var her Folgefonni Breførarlag AS såg moglegheitene: Huset var perfekt som base og 
infrastrukturtiltak for vidare vekst, og kontakta difor kommunen. På eit møte kom dei fram til at det 
var fullt råd å kombinera kommunen og breførarlaget sine ønskje under same tak; kommunen ville 
ha turistinformasjon og innfallsport for Folgefonna nasjonalpark i huset – dei hadde forplikta seg til å 
få etablert ein innfallsport til nasjonalparken i samanheng nasjonalparklandsby-statusen. 
Turistinformasjonen vore ei utfordring for kommunen å drifta i ei årrekkje, og ein freista ha denne i 
tilknyting til innfallsporten for nasjonalparken. 

Side 249



15

Folgefonni Breførarlag utarbeidde prosjektbeskriving, og prosjektet fekk namnet «Juklafjord» (Jukla 
er eit lokalt ord for is, fjord viser til Hardangerfjorden). Tanken var at Juklafjord skulle verta eit 
aktivitets- og kunnskapshus frå fjord til bre (is). Prosjektbeskrivinga skisserte følgjande innhald i 
huset; kundesenter for breførarlaget, innfallsport for Folgefonna nasjonalpark, turistinformasjon for 
Jondal kommune, lager for breførarlaget sitt utstyr, enkel overnatting for breførarar, kajakk- og 
sykkel utleige, og for å ha inntekt på huset: ein kafé. 

Ein sentrumsplan for Jondal konkluderer med at fortetting langs hovudgata ville gjera sentrumsgata 
finare. Sentrumsplanen er sentral i Nasjonalparklandsbyprosjektet også, så ny tomt for gamleskulen 
burde difor vera langs hovudgata. Dette passa også bra i høve til planlagd innhald i huset. Det hadde 
seg slik at sjølvaste «drøymetomta», lokalisert på sjøsida av hovudvegen, låg ubrukt. Tomta var i 
privat eige og regulert til  friområde, og kommunen gjekk då i samtalar med grunneigar om 
innløysing av området, og søknad om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan. Søknaden vart 
innvilga.

Mot slutten av 2008 inngjekk Folgefonni Breførarlag og Jondal kommune avtale om kjøp av det gamle 
skulehuset til bruk som omtala i prosjektplanen. Breførarlaget betalte kr. 150.000,- for huset (takst), 
og fekk tilskotet på 1,5 mill til å flytta huset til ny tomt. Den nye tomta er ei festa tomt for hundre år. 

26. mars 2009, med ”heile bygda” som spente tilskodarar, vert gamleskulen løfta av grunnmuren 
med to mobilkranar, køyrt på trailer ca. 150 meter og lyfta oppå ny grunnmur på ny tomt. Huset får
namnet Juklafjord, og ei omfattande renovering startar. Den antikvariske verdien vert ivareteke ved 
hjelp frå arkitektfirmaet Helge Schjelderup og lokal entreprenør Br. Handegard. 

  

22. juni same år opna Juklafjord dørene for publikum. Interesse for og omsetnad for både 
turistinformasjon og breførarlag tok seg etter kvart opp. Besøkstala for turistinformasjonen for 2011 
viser ei dobling i høve til året før.

Totalt har Juklafjord-prosjektet kosta rundt fire millionar kroner. Ca. to av dei er finansiert med 

tilskot; Halvannan mill. frå Hordaland fylkeskommune, 250.000,- frå NPL, 100.000,- frå Sparebanken 

Hardanger, 150.000,- frå Jondal kommunale næringsfond. Resten av prosjektet er finansiert med lån
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og eigenkapital. Totalt lånte dei 1,4 millionar til prosjektet, kr.  700.000 av desse kom frå Innovasjon 

Norge. 

I dag kan dei sjå tilbake på prosessen og slå seg på brystet: Prosjektet må seiast å ha vore særs 
vellukka, huset er bevart i opphavleg stil, men har fått nytt bruksområde og innhald. Huset bidreg til 
at Jondal sentrum er estetisk finare, og har medverka til fortetting i sentrum. Og ikkje minst: huset 
vert brukt. For Folgefonni Breførarlag har huset ført til positiv aktivitet og omsetnadsutvikling. Eit 
prakteksempel på vern gjennom bruk.

Det er framleis potensiale til å utvikla Juklafjord vidare. Til det krevst det meir aktivitet både i Jondal, 

på Juklafjord på Folgefonna. Både Juklafjord og Folgefonni Breførarlag har opplevd ein formidabel 

auke i aktivitet og omsetnad dei siste åra. Når vi no skriv 2013, har breførarlaget hatt ein 

rekordsesong med over 5100 personar på bretur. Det gler eit næringsutviklarhjarta at dei framleis ser 

utviklingspotensiale, og har forstått at dei sit på ei gullgruve - og at dei stadig prøver å vidareutvikla 

og tilpassa tilbodet sitt.        

Ifølgje dagleg leiar på Juklafjord, Åsmund Bakke, har dei hatt fleire viktige samarbeidspartnarar for å 

få til dette prosjektet. I tillegg til arkitekt og entreprenør nemner han Jondal kommune ved rådmann, 

ordførar, teknisk sjef, landsbylos (før meg altså…), Jondal nasjonalparklandsby, Hordaland 

fylkeskommune, Sparebanken Hardanger, Innovasjon Norge og privat sponsor Ferncliff AS som svært 

viktige bidragsytarar.

Utearealet gjev ei flott råme til det tradisjons- og innhaldsrike huset.   Foto: Folgefonni Ecotourism

Bakke seier at for å kunna utvikla Juklafjord vidare i rett retning er dei avhengig av at det gode 
samarbeidet held fram, då spesielt med Jondal nasjonalparklandsby.  Juklafjord og 
nasjonalparklandsbyen har felles mål, å utnytta «Naturarven som verdiskapar». I tillegg er ein 
avhengig av godt samarbeid med andre reiselivsaktørar i Jondal og Hardanger. 

Tiltak	i	Jondal	nasjonalparklandsby

IN-kurs

I september 2012 vart det arrangert kurs i opplevingsdesign i Jondal. 17 verksemder frå heile 
Hardanger deltok, sju av dei er lokalisert i Jondal kommune. Tilbakemeldingane var at det var nyttig 
og inspirerande, og nokre av deltakarane etterspurte fleire kurs. Arrangementet er etter mi meining 
å betrakta som suksess.
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Kompetanseprogram	for	barn	og	unge

Jondal skule har to tilsette som skal jobba med å implementera NPL-prosjektet i skulen, den 

naturlege skulesekken. Det kan vera nyttig om den lokale koordinatoren og skulen ha eit tettare 

samarbeid for å samkøyra og slå vekslar på kvarande sin kunnskap.

Miljø

Miljøsertifisering har vore eit tungt arbeidsområde i Jondal. Klima- og energiplanen vår (vedteken i 
2011)  inneheld punkt om miljøsertifisering, men det er ikkje mellom dei høgst prioriterte områda. 
Det er derimot godt fokus på energisparande tiltak i eigne bygg, og det er kome på plass rte 
ladestasjon for el-bilar i sentrum. 
Jondal er eit lite samfunn, med relativt få bedrifter. Ei verksemd har meld interesse for å vurdera ei 
sertifiseringsordning i løpet av dei to siste åra, og vi vil halda dialogen med denne verksemda i gong.  

Miljøgate

Mot slutten av 2012 vart miljøgata vår opna. I høve til tidlegare er det kome fortau på båe sider av 
vegen, grøntområde, sitjegrupper, gateljos og ryddig parkeringsareal. Det er 30-sone gjennom 
sentrum.

Miljøgata sett mot sør…        … og nord. Foto: Gro Heidi Molland 

Arrangement

I 2013 har Jondal NPL vore representert på ungdomsfestivalen Fonnafest (juni). Der hadde vi stand 
med smaksprøvar på lokal mat og drikke, og litt informasjon om NP-prosjektet.

I høve Refleksdagen 17.oktober, var landsbylos og ordførar på besøk i barnehagen og på skulen. 50 

glade barnehageborn og 35 mellomstegselevar fekk utdelt refleksvestar og ei info-helsing. 

Det er eitt arrangement til vi har lyst å vera med på i 2013, sentrumsarrangementet «Moro i 

mørketida» som vert arrangert av bygdelaget.

Det vert også delt sendt ut informasjon om nasjonalparklandsbyprosjektet i velkomstmappa til 

tilflyttarar (sendt ut ein gong i kvartalet). I samband med Flytt til Hardanger si messe i Bergen 

hausten 2012 vart det også informert om prosjektet.

Informasjonstiltak

I Juklafjord finn du ei svært spesiell utstilling; «Draumen om Folgefonna». Den inneheld historie om 
Folgefonna i form av både bøker, bilete, film og anna. Det er og laga ein heilt spesiell 3D-modell av 
Folgefonnhalvøya der du kan sjå korleis landskapet ser ut under fonna, basert på undersøkingar gjort 
av UiB og Bjerknessenteret. Dei har og arrangert fleire føredrag som NPL har støtta. Lokala deira 
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dannar ei særs flott råme rundt slike arrangement; dei gamle skulebenkene, dei kvite veggene vert 
nytta som lerret til framvising av bilete og film – og ikkje minst ein særs dugande historieforteljar, 
Åsmund Bakke. 

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg har vitja Juklafjord, og fekk m.a. sjå den unike 3D-modellen av Folgefonnhalvøya. 
Åsmund Bakke fortel, ordførar Jon Larsgard er tilskodar. Foto: Lars Arvid Oma, Hordaland Folkeblad.

Profilering

Jondal NPL har i 2013 profilert seg i eit større regionalt magasin, Draumen om Folgefonna. Magasinet 
opererer med eit opplagstal på 50.000 eks, og viser til statistikk som tilseier at magasinet i snitt vert 
lese av 2,78 personar.

Jondal NPL har også vist seg fram i Hardangerguiden (turisthefte på norsk, engelsk og tysk), hatt 
annonser i lokalavis og fått litt omtale i diverse magasin. Eit døme på det er www.baatsans.no – som 
er magasinet for båtfolket her i vest. 

Vi har også eit samarbeid på gong med Folgefonna Nasjonalparksenter (Rosendal, Kvinnherad) om 
profilering på nettsida deira, www.folgefonna.info  under fana Innfallsportar. 
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Fototevling

I sommar køyrde vi ei fototevling, og 43 bidrag kom inn. Juryen – den lokale arbeidsgruppa for Jondal 
nasjonalparklandsby - bestemte at premiepotten skulle fordelast likt på tre vinnarar; Ragnhild Vågen 
frå Jondal, Joachim Sørbø frå Stavanger og Unni Berle Vilkensen frå Jondal. Alle tre fekk gåvekort på 
fotokurs, til ein verdi av 1500 kroner.

Nutadalen, Vikanuten.  R.Vågen.                Oppned på Sætveitstølen.  J. Sørbø Kjærastepar ved Haugefossen. U. Vilkensen.

Andre	ting	Jondal	NPL	har	vore	involvert	i	
Elvastien
Det er tilrettelagt ei tursti-rundløype rundt sentrum som er tilpassa rullestolbrukarar og 
barnevogner. Løypa er ca 3 kilometer lang, og vert mykje brukt av både innbyggjarar og turistar.
På turen går ein forbi Viketunet (ein lensmansgard frå 1600-talet, no museum), skule og idrettsbane 
og vidare inn i eit landbruksområde. Stien går langs Jondalselva, og kryssar elva ved Haugafossen. Her 
kan ein gå vidare ein annan tursti oppover (Teglhaug) , eller ned att forbi kyrkja og gjennom 
sveitsarhusmiljøet – så er du tilbake i sentrum. Denne stien kan ein i samarbeid med andre utvikla 
vidare med aktivitets- og informasjonspunkt i god NPL-ånd.  

Elvastien.                                    Foto: Gro Heidi Molland

Fonnavegen
Vegen mellom Jondal sentrum og Folgefonna er ein attraksjon i seg sjølv – det er vår eigen 
”Trollstige”. Det har i mange or – og er framleis - trong for omfattande reparasjonar på vegen. NPL 
har tidlegare bidrege med 300.000 kroner til arbeidet.
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«Matglede frå Jondal»
I regi av Folgefonnlandsbyen vart meisterkokk Geir Skeie hyra inn for blant anna å setja saman ein 
eigen «jondalsmeny». I desember 2012  kom det ut ei bok som var blant resultata av dette arbeidet:  
«Matglede frå Jondal» inneheld oppskrifter og rettar med tradisjonar i Jondal. NPL gav støtte til 
bokutgjevinga. 

«Pilagutt»
«Pilagutt» tilbyr opplevingsturar på den vakre Hardangerfjorden. Det kan vera alt ifrå transport til 
fisketurar, blåturar, fødselsdagar etc. Dei nyttar slagord som til dømes ”Å nyta Hardangerfjorden som 
speglar seg i glansen av Folgefonna Nasjonalpark, må berre opplevast” i marknadsføringa si.
Tiltaket fekk midlar frå NPL til oppstart i 2010, og har vorte ein god samarbeidspartnar for Jondal 
NPL.

Turstiar – tilretteleggjing og turstikart
Vi har 35 svært populære turstiar i kommunen vår. Desse er GPS-merka, og vert årleg vedlikehalde 

av kart- og merkegruppa i Jondal Idrettslag. Stiane er i ulik lengd og vanskegrad. NPL har bidrege i 
produksjonen av eit kart over stiane, og desse karta er til sals i butikkar og på turistinformasjonen. 
Karta har vore svært populære, og til 2013-sesongen vart dei også gjort tilgjengelege på nett. Dette 
arbeidet vart gjort på dugnad i regi av kart- og merkegruppa. 

Matglede frå Jondal. Foto: GH Molland     På fisketur med «Pilagutt». Foto Jan P. Svendal              Turkart.
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Lom	nasjonalparklandsby

Lom kommune ligg i Nord-Gudbrandsdalen, og er ein liten kommune med omkring 2300 

innbyggjarar. Lom har status som både nasjonalparklandsby og nasjonalparkkommune. Årsaken er 

ganske innlysande – 60 prosent av arealet i Lom kommune er verna, og Lom sentrum er innfallsport 

til både Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen nasjonalpark. 

Statusen som nasjonalparklandsby har ført til mange flotte tiltak som bygger opp om det omdømme 

Lom allereie har. Lom har eit unikt utgangspunkt som nasjonalparklandsby, med eit kompakt og 

innhaldsrikt sentrum med nær tilgang til fyrtårn som Jotunheimen nasjonalpark, Galdhøpiggen og 

Besseggen. 

Det har vore litt utfordrande å få næringa til å bruke statusen aktivt, med visse unntak (t.d. Fossheim 

Hotell og Nissegården Hytter og Aktiviteter). Årsaken er nok at vi ikkje har gått aktivt ut med 

marknadsføring av merkevarenamnet «nasjonalparklandsby», og dermed er det framleis mange som 

ikkje veit kva dette er . Det er opp til oss å utnytte dette i enda større grad enn i dag. Derimot ser vi 

at statusen har vore ein viktig pådrivar i å byggje opp Lom til dagens standard. Vi har heile vegen hatt 

eit aktivt Landsbyråd med representantar frå ulike organisasjonar, som har engasjert seg i prosjektet. 

Nasjonalparksenteret Norsk Fjellmuseum ligg lokalisert i Lom. Dette har vore ein viktig 

samarbeidspartnar.

Gjennomførte	tiltak	i	Lom

Fotturkart	og	«Bergomsrunda»

Side 256



22

Lom nasjonalparklandsby er eit flott utgangspunkt for fotturar. Sentrum er kompakt, med fleire 

synlege orienteringspunkt (stavkyrkja, klatretårnet, nasjonalparksenteret). Dette gjer at det er lett å 

orientere seg, og det gjer at alle turforslaga er lett tilgjengelege utan bruk av bil eller lang gange på 

asfaltveg. Mange av dei som stoppar i Lom er på veg til Jotunheimen for å vandre – og slik sett er det 

mange fotturinteresserte innom nasjonalparklandsbyen. Målet vårt er å få dei til å stoppe og gjerne 

bli nokre timar ekstra i Lom sentrum og områda rundt. 

Fotturkartet er noko av det vi er mest stolt av. Det har vorte revidert tre gonger, og finst i norsk, 

engelsk og tysk. VSP og kommunen har bidrege til finansieringa, da karta har vore delt ut gratis.

I 2013 vart det bestilt 10 000 eksemplar – og vi gjekk tom før sesongen var over! Mykje av suksessen 

ligg i det visuelle bildet, som alle intuitivt kan lese (det er ikkje alle som kan tyde vanlege kart lenger). 

I 2013 kom det i tillegg opp 8 informasjonstavler (som vist på bildet over), med lik layout som 

fotturkarta. Desse informerte om totalt 15 ulike attraksjonar i Lom (kalla «Bergomsrunda»), i tillegg 

til å informere om fotturane. 

I tillegg til fotturkarta for Lom 

nasjonalparklandsby, er det laga eit 

fotturkart for Bøverdalen og eit 

sykkelkart.

Gjennom prosjektet vart det òg 

finansiert landsbysyklar, slik at du 

kan leige syklar på Norsk 

Fjellmuseum.  
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Landsbyvakt

Lom har hatt ein eigen  landsbyvakt i 2010, 2011, 2012 og 2013. Dette har primært vore finansiert 

av kommunen, men denne satsinga er ein direkte konsekvens (spin’off) av det førre tiltaket 

(fotturkarta). Ein viktig del av landsbyvakta sitt arbeid er nemleg å halde ved like og rydde dei stigane 

som blir skildra i fotturkarta.  For å få folk ut på tur i ukjent terreng, er det mange som ynskjer 

merking. Landsbyvakt har jobba mai-september kvar sumar, og har gjort ein flott jobb . 

Lom har i tillegg ein særegen arkitektur, som fekk terningkast 6 av bladet «Dag og Tid». Landsbyvakta 

har gjort ein viktig jobb i å skape ein attraktiv nasjonalparklandsby, med blomar i sentrum, 

grasklypping m.m. Dette er viktig for å skape trivsel, både for tilreisande og turistar. 
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Kompetanseheving	- «Bli	ein	Lomsvert»,	IN-kurs	og	BKA-kurs

I Lom vart det gjennomført vertskapskurset «Bli ein Lomsvert» i 2011 og 2013. Dette var direkte 

finansiert gjennom prosjektet. Rundt 30 deltakarar var med i både 2011 og 2013. 

Dette har også vore gjennomført: 

- Kurs i bærekraft og kurs i opplevelsesdesign (Innovasjon Norge kurs). Desse kursa var 

fullbooka, med 23 og 24 deltakarar.

- Regionalt vertskapskurs (gjennom nasjonalparkkommunane). 

- Eit 6-kvelders kursopplegg for reiseliv og handelsnæring (BKA-kurset, spin’off). Fullt kurs (27 

påmeldte). 

Innovasjon Norge kurset «Bli synleg på nett» har også vore arrangert i Lom i 2012 / 2013. Dermed 

har det vore eit vesentleg fokus på kompetanseheving for handel- og reiselivsnæringa i løpet av 

prosjektperioda, med intensivering det siste året. Dette har skapt ein arena og ein tradisjon for 

samarbeid mellom kommunen, destinasjonsselskapa og lokale / regionale næringsforeninger. Dette 

er eit stort pluss i det framtidige arbeidet med kompetanseheving. 

Frå BKA-kurset (t.v.) og deltakarane på kurs i opplevelsesdesign over Prestfosstraversen i Lom (t.h.). 

Side 259



25

Infrastrukturtiltak

I starten av prosjektet vart det utarbeida ein eigen stadsutviklingsplan for Lom, på lik linje med dei 

andre landsbyane. Dette var nok medverkande til at det var stor fokus på lokale tilrettelegging og 

infrastrukturtiltak i starten. Dette var også viktig for å forankre prosjektet lokalt.

Dette er noko av det som har vore gjort i Lom:

I samarbeid med Skim grunneigarlag vart det mellom anna satt opp ei grillhytte til fri bruk. 

I tillegg vart det sett opp skilt om fiskemoglegheitene og laga ei enkel brosjyre. 

Før og etter Skim-hytta kom på plass. 

Det vart utarbeida fleire fine benkplasser langs elva (t.v.), og ein badeplass med parkering ved 

Trondoddbrua (t.h): 

I samarbeid med det lokale aktivitetsselskapet Aktiv i Lom vart det laga ein «Prestfosstravers», som 

går midt i sentrum. Denne har vorte ein veldig populær aktivitet for både store og små: 
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Ambassadørarbeid	og	profilering:	

Da statusen som «nasjonalparklandsby» vart delt ut til fem tettstader, var det eit ukjent uttrykk for 

dei fleste. I staden for å gå knallhardt ut og marknadsføre denne statusen, har alle landsbyane brukt 

tid på å definere kva ein nasjonalparklandsby skal vere, og kva den bør innehalde. Ein har prøvd å 

bygge opp eit lokalt engasjement rundt både nasjonalparkane og nasjonalparklandsbyen på 

forskjelleg vis: 

Rundt 20 bedrifter har fått utdelt ei bokpakke om verneområda og ein 

«rollup» om nasjonalparkane og nasjonalparklandsbyen. Vilkåret for å få 

pakka var at den skulle vere synlege og lett tilgjengeleg for gjestane. Dette 

arbeidet har skjedd i samarbeid med nasjonalparkbiblioteket, som i 2013 

vart kåra til «Årets bibliotek». 

Det har vorte produsert  t-skjorter med slagordet til nasjonalparklandsbyene 

på, til bruk hos bedrifter og kommunalt tilsette. T-skjorta var også premie for 

å ha deltatt på vertskapskurset. 

I tillegg har vi hatt nasjonalparklandsby-pins, vest og drikkeflaske. 

Tidlegare landsbykoordinator Gry 

Bystøl prøver ut den nye aktiviteten 

i Lom. 
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Norges nasjonalparklandsbyar har nyleg laga ein internettstrategi, men har ingen eiga heimeside pr. 

dags dato, da vi har venta på den nasjonale merkevarestrategien til Miljøverndepartementet. 

Derfor har vi heller ikkje marknadsført oss i stor grad. Når det er sagt, har vi både kjøpt og fått omtale 

i forskjellege magasin, som t.d. Bulystmagasinet til venstre, Norsk Kulturarv, FEELGOOD, magasinet 

FJELL, Dag og Tid m.m. 

     Magasinet FEELGOOD, nr.2 (2013) Magnet Media, Bulystmagasin:

Alle husstandar i Lom har fått utdelt eit gjenbruksnett med nasjonalparklandsby-logo på. Dette er 

både eit tiltak for å få redusert bruken av plastposar, og for å synleggjere statusen. 

Tidlegare miljøvernminister Erik Solheim sendte oss denne helsinga: 

”Vi bruker hvert år nærmere 1 milliard plastposer i Norge. Vi trenger ikke alle 

disse posene.

Innbyggerne i Lom har vist at det nytter å redusere bruken av plastposer. Dette er 

veldig positivt.

Jeg vil ta med meg erfaringene fra Lom når jeg på nyåret utfordrer de store 

handelskjedene til å være med på en felles nasjonal dugnad for å redusere bruken 

av plastposer.  Takk, Lom!”

Erik Solheim
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Svanemerka gjenbruksnett – delt ut til alle husstandar i Lom x 2

I tillegg har det mellom anna vore: 

- Arrangert opne møter med jamne mellomrom, offisiell opning av turstig, sendt ut 

nyheitsbrev, profilering på heimesida m.m.

- Plassert ut skilt ved kvar innfallsåre til Lom nasjonalparklandsby (tre store skilt)

- Produsert eit nasjonalparkmagasin i 2012, som vart delt ut til alle husstandar. 

- Arrangert Landsbytrim med poster over heile bygda

- Arrangert fotokonkurransen «Aktiv i Lom». Nedanfor kan du sjå vinnarbidraga: 

Foto: 

Nr. 1 Åsmund Galde

Nr. 2 Linn Mari S. Marsteintræde

Nr. 3 Ove Nestvold
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Arrangement

Som eit ledd i nasjonalparklandsbysatsinga har det i fleire år vore ei markering på den europeiske 

nasjonalparkdagen 24. mai.  Dette har vore feira med diverse aktivitetar som guida turar, 

dukketeater, foredrag med Jarle Trå, konsertar m.m. 

Det siste året (2013) vart det ein liten vri, da det var 200 år sidan Christian Smith «oppdaga» 

Jotunheimen. Dette vart markert med ein rekke arrangement gjennom sumaren, på mellom anna 

Norsk Fjellmuseum, Glitterheim, Bessheim og Juvasshytta. I tillegg vil det bli arrangert julemarknad.

Her kan du sjå glimt frå den offisielle opninga av Lom som nasjonalparklandsby og 

frå Landsbydagen i 2011. 

Medieomtale i lokalavisa GD, 

haust 2013
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Rådyrtrakket

Bakgrunn og forankring:

Tiltaksplan for Noregs Nasjonalparklandsbyer 2013,  (Kap. 4, 

Kompetanse barn unge. 4.2, Vidareutvikling av Rådyrtrakket –

Naturstig for barn):  Tilrettelagte aktivitetar for barn om unge i 

nasjonalparklandsbyen.

Tiltaksplan og budsjett Lom nasjonalparklandsby, 2012 – 2013: 

Norsk Fjellmuseum har fått i oppdrag frå Lom kommune om å 

ferdigstille og vidareutvikle "Rådyrtrakket". Prosjektet skal i 

tillegg avklare om produktet er tilfredsstillande, eller om det er 

aktuelt og vidareutvikle andre aktivitetar for barn og unge i 

Lom nasjonalparklandsby.

Norsk Fjellmuseum er nasjonalparksenter for Jotunheimen, Reinheimen og Breheimen og har 

som nasjonalparksenter vært en sentral aktør i arbeidet med Norges nasjonalparklandsbyer 

og Lom nasjonalparklandsby fått oppdrag med å ferdigstille og vidareutvikle Rådyrtrakket. 

Ein føresetnad for tiltaket har vært at arbeidet og resultatet skal ha overføringsverdi for dei andre 

nasjonalparklandsbyane. Informasjonsansvarleg på Norsk Fjellmuseum har i arbeidet med 

Rådyrtrakket hatt eit tett samarbeid med naturveileder for KlimaparkMimisbrunnr, 

nasjonalparkforvaltar for Jotunheimen og naturoppsyn i Breheimen, som har utgjort ei 

prosjektgruppe. I tillegg er lokale handverkarar engasjert i sjølve produksjon av dyra og andre 

installasjonar i naturstigen. Fotavtrykka er produsert av Naturexpo AS, og grafisk design av trykt 
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materiell er det Løwehjerte design som har stått for. Tekster og innhald i naturstigen har Norsk 

Fjellmuseum utarbeidd i lag med prosjektgruppa.

Mandat og mål:

- Inspirere og engasjere barn og unge 

med aktivitet og kunnskap om natur, 

kultur og nasjonalparkane.

- Vidareutvikle og ferdigstille 

pedagogisk opplegg i naturstigen 

"Rådyrtrakket" i Presthaugen.

- Vidareutvikle og ferdigstille 

tilrettelagte aktivitetar og opplevingar 

med utgangspunkt i 

nasjonalparksenteret Norsk 

Fjellmuseum i Lom nasjonalparklandsby.

- Utarbeide informasjonsmateriell i tillegg til informasjon på nett for og synleggjera og marknadsføre 

aktivitetane. I samarbeid med Lom kommune.

- Forankre pedagogisk opplegg i lokale planer for uteskule i Lom

- Dei pedagogiske metodane og formidlingsløysningane skal ha overføringsverdi og inspirere til 

aktivitet i dei andre nasjonalparklandsbyane i Noreg.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal bidra til å auke besøkjande til Presthaugen, på Norsk 

Fjellmuseum – Nasjonalparksenter og forlenge opphaldet i Lom nasjonalparklandsby.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal være eit tilbod for skulen som eit supplement til 

undervisninga.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal gjere 

opphaldet til besøkjande på Norsk Fjellmuseum –

Nasjonalparksenter, Presthaugen og i Lom 

nasjonalparklandsby til ei enda større oppleving.

- Rådyrtrakket og andre aktivitetar skal styrke 

Lom nasjonalparklandsby si vertskapsrolle for 

tilrettelagte opplevingar av natur- og kulturarv.

Kva inneheld Rådyrtrakket?

• Elg, Rådyr, Rev, Ekorn, Gaupe, Røyskatt, 
Flaggermus, Hare

• Fotavtrykk av elg, rådyr, rev, gaupe
• Rein - urinnvåner i området
• Faktaark om kvart dyr 
• Brosjyre for besøkande
• Foringsplass for ekorn med viltkamera for 

kunnskapsformidling til skulen.
• Godt merka stig med start og stopp på 

Norsk Fjellmuseum.  Stigen  inngår som 
ein del av Bergomsrunda i Lom 
nasjonalparklandsby.
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Spinoff’s

Liv	i	Lom

I Lom vart det satt i gong ei svært offensiv satsing 

med «Liv i Lom»-prosjektet i 2008. Liv i Lom vart 

todelt, der det eine delen var utviklinga av Lom 

nasjonalparklandsby, og det andre var utviklinga av 

grenda Bøverdalen.  Det overordna målet med ”Liv i 

Lom” var å vidareutvikle Lom til ei attraktiv 

kommune for busetnad og næringsetablering. Både 

Landbruk- og matdepartementet, Kommunal- og 

regionaldepartementet og Miljøverndepartementet 

var inne med stønad. 

Det er lite truleg at ein hadde klart å få til ei slik satsing dersom ein ikkje hadde fått status som 

nasjonalparklandsby samtidig. Den viktigaste overrislingseffekten var nok at ein fekk tilstrekkeleg 

midlar til å tilsette ein idéutviklar i 100% stilling i tillegg til næringssjefen. Dette gjorde at ein fekk 

store stillingsressursar til å utvikle Lom vidare. Rapporten frå Liv i Lom kan 

du lese her: 

http://www.lom.kommune.no/sluttrapport-liv-i-lom.5191193-

142938.html

Gangbru	over	Bøvra

Landsbyrådet i Lom ville tidleg ha på plass ei gangbru over Bøvra som ein del av prosjektet. Planen 

var at dette skulle fullfinansierast som eit spleiselag mellom Lom kommune, Oppland 

Fylkeskommune og Naturarven som verdiskapar (MD). 

Oppland Fylkeskommune gjekk til slutt inn med kr. 930 000, Lom kommune gjekk inn med kr. 

630 000 og ein privat næringsdrivande gjekk inn med ca. 400 000. Dessverre så ville ikkje 

Miljøverndepartementet gi stønad til resten, og brua er pr. dags dato ikkje fullfinansiert. Men 

prosjektet har uansett vore bidragsytar til at fylkeskommunen har gått inn med i underkant av ein 

million, noko som gjer at vi framleis har ein moglegheit til å få til brua dersom vi får tak i omtrent 

400 000 meir i finansiering innan utkanten av 2013. 
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Tidsaksen

Tidsaksen er eit forsøk på å illustrere det ufattelege tidsperspektivet i jorda si historie. 

Tidsaksen er ingen akse, men ei runde. Det er rett og slett Bergomsrunda med start og stopp 

ved Fossheim Steinsenteret. På den måten har initiativtakar Torgeir Garmo slege to fluger i eitt 

smekk: Han har fått illustrert det ufattelege i tidsperspektivet og samstundes gjeve Bergomsrunda 

ein heilt ny og spanande dimensjon. 

På biletet ser vi ein engasjert Torgeir T. Garmo og ein flokk interesserte frammøtte på opninga av 

Tidsaksen 13.mai. Initiativtakar har sjølv uttalt at Tidsaksen er eit direkte resultat frå 

nasjonalparklandsbysatsinga. 

Tidsaksen er unik i norsk samanheng, og den fyrste i sitt slag. I 2013 starta arbeidet med å polere 

steinar langs ruta.  Den næraste samanlikninga finn vi i Rosendal. 

Haute	Route	Jotunheimen

Haute Route Jotunheimen er eit initiativ for å starte opp ei toppturrute frå Gjendesheim / Bessheim 

til Krossbu. Prosjektet har støtta opp under dette initiativet saman med mellom anna DNT og 

Innovasjon Norge, og arbeidet fortsett vidare ut 2013 / inn i 2014. 

Oppgradering	av	Smithbua	og	stigen	opp	dit

Turstignettet har vorte utvida og forbetra gjennom nasjonalparklandsbyen, og turen opp til Smithbua 

/ hytta er ein del av dette turnettet. Både hytta og stigen har vorte forbetra nyleg, ved hjelp av 

sherpaer. Dette er ein naturleg «spin off» av det arbeidet som er lagt ned i nasjonalparklandsbyen. 

Miljøfyrtårnsertifisering	av	kommuneadministrasjonen

Administrasjonen i Lom kommune har vorte miljøfyrtårnsertifisert, og har mellom anna gjennomført 

kurs for sine tilsette i å køyre meir miljøvennleg. Totalt er det fem miljøsertifiserte institusjonar / 

bedrifter i Lom, og fleire er i planleggingsfasa. 
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Fugletårn	ved	Åsjo

Lom kommune har eit naturreservat nærmast midt i sentrum. Som ei forlenging av arbeidet med 

Rådyrtrakket ynskjer ein nå å legge betre til rette for at folk skal oppleve dyrelivet i naturreservatet. 

Synfaring med fylkesmannen vart gjennomført hausten 2013. Dette arbeidet fortsett utover i 2014. 

Klimaparken. Foto: Johan Wildhagen
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Geilo	nasjonalparklandsby

Hol kommune ligger sentralt plassert midt mellom Norges to største byer, Bergen og Oslo, med et 

godt utviklet kollektivtilbud både langs vei og bane. 386 km² av kommunens areal er vernet som 

nasjonalpark, henholdsvis Hardangervidda og Hallingskarvet. Kommunen har omtrent 4500 

innbyggere og Geilo er den største bygda i kommunen, med over halvparten av kommunens 

innbyggere bosatt her. I tillegg huser kommunen over 5000 hytter og over 5500 gjestesenger i 

hoteller, overnattingsbedrifter og leiligheter.

Geilo har tradisjonelt vært en vinterdestinasjon, men i 2013 var belegget på hotellene faktisk bedre i 

sommermånedene enn vintermånedene. I lang tid har det vært lagt ned mye arbeid i 

vinterproduktet, med alpinbakker og langrennsløyper, men sommerens tall viser også viktigheten av 

at sommerproduktet, særlig stier i og utenfor nasjonalparkene, holder høy kvalitet. Dette kommer til 

å være et satsingsområde i årene fremover.   

Tiltak

Reiselivssenteret

Det største tiltaket som er finansiert av midler fra verdiskapingsprogrammet er ombygging av 

reiselivssenteret på Geilo. Her er det etablert en næringshage knyttet til utmarksforvaltning og 

reiseliv, og i dag har SNO, nasjonalparkforvalter, Hol kommune, turistinformasjonen og Visit Geilo 

kontorlokaler i bygget. I tillegg til «vanlig» turistinformasjon, kan man på reiselivssenteret finne 

informasjon om Norges nasjonalparklandsbyer og deres respektive nasjonalparker. En boksamling 

om natur, flora, fauna, geologi m.m. er tilgjengelig for de gjestene som ønsker å fordype seg 

ytterligere. VSP-midler har i tillegg gått til å finansiere en 3D-modell av Hallingskarvet og deler av 

Hardangervidda nasjonalpark. Modellen har en touch-skjerm hvor man kan lese om ulike steder, 

fjelltopper, vann og hytter. Disse stedene er i tillegg markert med lys på modellen.  Norsk 

Fjellmatsenter ble etablert i del 2 av bygget. Tematikken var ekte fjellmat, hvor fastboende og 

besøkende kunne få komme tett innpå både lokale matprodusenter, matfaglig ekspertise og ”den 

gode opplevelsen”. Her kobles landbruksnæringen, reiselivsnæringen og forvaltningen sammen i en 

felles arena. Norsk fjellmatsenter ble offisielt åpnet under festivalen «Norsk matglede» i 2010. I dag 

har senteret skiftet navn til «Ekte», men lokal mat er fortsatt i fokus.	
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3D-modellen… …og hylle med materiell fra Norges nasjonalparklandsbyer

Ombyggingen hadde en totalkostnad på ca 7,5 millioner, hvor Hol kommune har bidratt med 

mesteparten. Omtrent kr 660 000,- av VSP-midlene har gått til ombyggingen og 

informasjonsmateriell. 

Nasjonalparkmagasinet

Nasjonalparkmagasinet gis ut en gang i året, første gang i 2011. 

Opplaget ligger på rundt 20 000. Omtrent halvparten 

distribueres som vedlegg i lokalavisa Hallingdølen. Ca. 5000 

distribueres til hyttene i kommunen og resten er tilgjengelig 

hos de fire turistinformasjonene og hos ulike forretninger og 

overnattingssteder. I magasinet finner man intervjuer med mer 

eller mindre kjente fjes i kommunen, turforslag, 

matoppskrifter, informasjon om nasjonalparkene og 

forvaltningssystemet og dypdykk i lokal kunst, kultur og natur. I 

2013 ble en del av tekstene også skrevet på engelsk. Finansiert 

av kommunen, destinasjonsselskapet Visit Geilo, Hallingskarvet 

nasjonalparkstyre og annonseinntekter.

Magasinet er en viktig kanal for å spre informasjon om natur, 

kultur og aktivitetstilbud i kommunen til både fastboende og 

gjester.

Vertskapskursene	«E	veit	litt	meir»,	«E	veit	enda	litt	meir»	og	«E	veit	stort	sett	alt»

I 2010 startet vertskapskursene «E veit litt meir», og disse har blitt arrangert jevnlig i hele 

prosjektperioden. Deltagerne får generell kunnskap om kommunen og informasjon om 

nasjonalparkene. I 2012 kom kurset «E veit enda litt meir» som gir kunnskap om kva som skal til for å 

skape gode opplevelser for turister og kunder.

Nasjonalparkmagasinets forside 2011
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I 2013 kom også kurset «E veit stort 

sett alt» som går over flere kvelder 

og fordyper seg i temaene turer og 

aktivitetstilbud, natur og bærekraft, 

lokale mattradisjoner, bygdene i Hol 

og Lordene i Hol. Nytt i 2013 er også 

at deltagerne får et kursbevis i form 

av en pins, en ambolt i sølv, ved å 

delta på «E veit litt meir», «E veit 

enda litt meir» og tre av fem mulige 

«E veit stort sett alt» kurs. 

Tanken er at denne pinsen skal fungere som et 

kvalitetsmerke som bør være attraktivt særlig for 

virksomheter innen reiselivsnæringen. Utgifter til kurset 

dekkes av kommunen og verdiskapingsmidler. 

Kursene gir ikke bare økt kunnskap om egen kommune, men 

er også en arena for utveksling av ideer og nettverksbygging. 

Skarveskola

Skarveskola ble startet opp som et 

undervisningsopplegg for alle 6. 

klassingene i kommunen i 2010, og er et 

samarbeid mellom ressurspersoner i 

kommunen og Statens naturoppsyn. 

Skarveskola foregår over omtrent en uke 

i månedsskiftet august september. I 2013 

hadde elevene en felles oppstart 

innendørs hvor de fikk litt info om det 

som ventet dem, Hallingskarvet 

nasjonalpark, nasjonalparklandsbyen og 

nasjonalparkkommunen, dyr, planter og 

hvordan man bør kle seg og pakke 

sekken for en tur i fjellet. Neste dag var 

det sykkeltur langs Rallarvegen og besøk på rallarmuseet på Finse. Elevene fikk så to dager med 

«vanlig undervisning» men med fokus på relevant pensum i lærebøkene. De siste to dagene er 

elevene delt i to grupper, hvor den ene går inn i Hallingskarvet nasjonalpark sammen med vår 

stedlige representant fra Statens naturoppsyn og naturveileder fra nasjonalparksenteret i Eidfjord. 

Oppmerksomme kursdeltagere på "E veit stort 
sett alt: bygdene i Hol"

Elevene på Skarveskola tar en nærmere titt på en fangstgrop i 
Hallingskarvet nasjonalpark

Kjevling av lefsekling på "E veit stort sett alt: lokale 
mattradisjoner"
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Geologi, flora, fauna, jakt og fangst er 

tema. Den andre gruppen besøker 

Gurostølen i nasjonalparkens randsone. 

Her får elevene kunnskap om stølsdrift, 

beiting og gjengroing, vanlige planter i 

kulturlandskapet og kunnskap om og 

smakprøver på noe av alt det man kan 

lage av melk som råvare.

Skarveskola finansieres av midler fra 

«den kulturelle skolesekken». Dette er 

en årlig søknadsprosess.

Tiltaket er viktig for å spre kunnskap til 

de unge i kommunen. I tillegg kommer 

også de positive naturopplevelsene 

ungene får med seg gjennom dagene ute «i felten». Kunnskap om og kjærlighet til naturen er helt 

avgjørende for å skape gode holdninger til verneområdene.

Miljøfyrtårnsertifisering

Det har siden tidlig på 2000-tallet vært et fokus på miljøsertifisering i kommunen, og en del 

virksomheter fikk sitt sertifikat rundt 2003. Gjennom nasjonalparklandsbyprosjektet ble det i 2011 

arrangert et felles informasjonsmøte om Miljøfyrtårn for alle bedrifter i kommunen. Omtrent 15 stk. 

var interessert i å starte opp sertifiseringsarbeidet, og i 2012 ble 5 virksomheter sertifisert. Totalt har 

13 virksomheter gyldige Miljøfyrtårnsertifikat i Hol kommune i dag. Tross tilgjengelige 

støtteordninger både gjennom nasjonalparklandsbyprosjektet og Buskerud 

Fylkeskommune/Innovasjon Norge er det vanskelig å få virksomheter til å starte opp med 

miljøarbeid. Det krever tid og penger, og det blir gjerne sagt at bedriftene heller burde få betalt for å 

la seg sertifisere. Blant slike holdninger er det vanskelig å slå i gjennom med ideologiske argumenter 

om samfunnsansvar og fremtiden. For å kunne feie for egen dør har kommunen nå startet opp 

miljøarbeidet i enkelte av sine virksomheter, og håpet er at dette kan ha positive ringvirkninger.

Nasjonalparkdagene

Den store nasjonalparkdagen ble første gang 

arrangert i august 2010 med et miniseminar 

rundt bruk og vern av naturområder. Det dukket 

dessverre ikke opp så veldig mange deltagere 

her. I 2011 ble arrangementet utvidet til tre 

dager med diverse guidete turer i 

nasjonalparken, konkurranser, fagdager og 

utstyrslære, og man inkluderte også det 

allerede eksisterende arrangementet 

«Lordemarsjen». I 2012 omfattet 

På Gurostølen får Skarveskole-elevene smake fersk melk rett fra 
tanken!

Familiedag på Geilojordet under Nasjonalparkdagene 2012
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nasjonalparkdagene en hel uke, hvor Holsdagen, et 

arrangement som har pågått siden 1957, ble startskuddet 

og Lordemarsjen avslutningen helgen etter. Dagene i 

mellom ble fylt med dugnad på Prestholtstien, åpen kveld 

på skytebanen, familierebus, kåseri, guidet tur og 

familiedag med markedstorg og bunadsshow.  I 2013 fant 

nasjonalparkdagene sted mellom Holsdagen og 

Lordemarsjen, som i 2012, men kommunen fikk besøk av 

etterkommere av Lordene som oppholdt seg mye i 

Hallingskarvet på 1800-tallet. I den forbindelse ble det 

arrangert en konsert i Hol gamle kyrkje og et lite teater 

ved Lordehytta på Lordemarsen. I tillegg var det åpning av 

naturstien «Revesporet» og guidet tur i Hallingskarvet 

nasjonalpark.

Nasjonalparkdagene er hovedsakelig finansiert ved hjelp 

av midler fra verdiskapingsprogrammet, men Hol 

kommune, Visit Geilo og Statens naturoppsyn har også 

bidratt med økonomiske midler og arbeidskraft. 

Det er positivt at Nasjonalparkdagene binder sammen arrangementer som Holsdagen og 

Lordemarsjen, da disse til tider har blitt arrangert samme dag og har «stjålet» deltagere fra 

hverandre. Nasjonalparkdagene bidrar til økt bevissthet blant «folk flest» om nasjonalparkene i 

området. Det er ønskelig med et sterkere samarbeid med næringen om disse dagene for å skape 

enda større blest rundt arrangementet. Samtidig er det viktig å holde fokus, nasjonalparkdagene skal 

dreie seg om nasjonalparkene, ikke om alt annet! 

Nasjonalparkmesterskap	i	rakfisk

Deltagere fra 33 Nasjonalparkkommuner i Norge inviteres til å delta, og det ene og ufravikelige 

kravet er at fisken som leveres til bedømming skal være villfisk og fisket i et vann som ligger innenfor 

kommunegrensene til en eller flere Nasjonalpark-kommuner i Norge. Det er Geilo 

Nasjonalparklandsby og Hol nasjonalparkkommune som er vertskap for selve konkurransen. Dette er 

mesterskapet for entusiastene, rakfiskelskerne og de små private aktørene som fisker fisken sin selv. 

Det er bedømming av årets rakfisk og kåseri og ettermiddagstreff for entusiaster. Rakfisk står 

selvfølgelig på menyen flere steder på Geilo denne helgen

Lord Spencer Canning og hans sønn foran 
Lordehytta, Lordemarsjen 2013
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Spin-off	effekter

Det har blitt lagt ned mye arbeid i å forankre nasjonalparklandsby-statusen i kommunens planer og i 

kommunestyret. Generelt kan en si at Geilos status som nasjonalparklandsby har bragt med seg en 

økt vilje i Hol kommune til satsing rundt prosjekter som bygger på miljøprofil og bærekraft. Her må 

nevnes ferdigstillelse av gatebruksplanen for Geilo sentrum som den største satsingen i 

prosjektperioden. Kommunen har bidratt i utviklingen av sti- og løypenettet «Ustedalsfjorden rundt», 

et yndet friluftsområde på Geilo, sommer som vinter. 

Ombyggingen av reiselivssenteret til 

forvaltningsknutepunkt har også vært viktig for 

samarbeid mellom næring, kommune og andre 

offentlige forvaltningsorganer. Nærheten til 

fagpersonell gjør blant annet at skolene kan

benytte seg av kompetansen som finnes her i 

sin undervisning. Tilstedeværelsen av oppsyn og 

forvaltning har også bidratt til et relativt 

omfattende prosjekt med steinlegging av 

Prestholtstien sommeren 2011, 2012 og 2013. 

På sensommeren 2013 og i 2014 skal stien utvides til en runde på om lag 5-6 km. Prestholtstien er en 

av de mest brukte innfallsportene til Hallingskarvet nasjonalpark. Antall besøkende på stien har økt 

fra i underkant av 6000 i 2010 til over 23 000 som gikk helt til toppen av anlegget sommersesongen 

2013 (tall fra SNO, Geilo).

Nye Geilo sentrum med amfiet som kan brukes til så mangt!

Petter Braaten i SNO på vei opp Prestholtstien Foto: Gunnar 
Grimstveit/NRK
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Storslett	nasjonalparklandsby

Storslett nasjonalparklandsby har vært en meget viktig satsing for kommunen. Kommunen hadde 

ingen klare strategier for bruk og vern av våre flotte naturområder, og en fragmentert satsing på 

kultur. Nasjonalparklandsbyen Storslett har, i tillegg til gode stedsutviklingsprosjekter, gjort at 

kommunen har fått sterkere fokus på egen stedsidentitet og kultur. Som Nasjonalparklandsby har vi 

fått bekreftelse på at Norges nasjonalparker er viktige for Norges reiseliv, og dermed har reiselivet 

hatt gode vilkår for vekst. Det lokale arbeidet i nasjonalparklandsbyen har gått ut på å danne et 

bærekraftig samfunn som har sterkere identitetsknagger, og knaggene har blitt vår natur og kultur. 

Miljøsatsingen i kommunen har blitt forsterket og vi kan med stolthet si at VPS natur har bidratt til 

hele 19 miljøfyrtårn i vår kommune. Landsbystatusen har blitt forankret gjennom Kommuneplanens 

samfunnsdel og vil være en viktig satsing i fremtiden.
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Tiltak

Nasjonalparkmagasinet

Geilo har laget Nasjonalparkmagasin siden 2011 og hatt 

stor suksess med det. Forankringsarbeidet lokalt er 

avhengig av god informasjonsflyt, og derfor ønsket vi 

på Storslett å adoptere Nasjonalparkmagasinet. Vi har 

laget Nasjonalparkmagasin i 2012 og 2013. Vi valgte å 

bruke samme mal og layout som Geilo, dette for å få en 

helhet i magasinene, spare penger på produksjon og vi 

mener det er viktig at andre ser at vi har noe felles. 

Magasinet har hatt et opplag på 10.000 eksemplarer og 

har blitt distribuert sammen med lokalavisa Framtid i 

Nord til alle husstander i Nord-Troms (kommunene 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy og 

Kvænangen, samlet folketall på 16.000.) samt at 

magasinet har blitt delt ut på turistinformasjonene, 

kommunehuset, samarbeidspartnere (Halti 

Nasjonalparksenter, forvalter for Reisa nasjonalpark, 

Omdømmeprosjektet for Nord-Troms og Kåfjord 

kommune) og i Nordreisa kommunes velkomstpakke 

for tilflyttere. Magasinet er en viktig arena der alle 

aktører som berører nasjonalpark, natur og kultur 

samles. Både aktører innen offentlig forvalting, frivillig sektor og næringsliv har bidratt, og det kan 

dermed sies at magasinet er et bredt samarbeidsprosjekt for lokal forankring av natur- og 

kulturverdiene våre.

Selv om Nasjonalparkmagasinet ikke blir støttet av VSP-midler så føler vi at dette er et av de viktigste 

tiltakene for lokal forankring. Leserne kan sette seg ned med kaffekoppen og lese interessante 

artikler om arbeidet som gjøres, lære mer om verneområdene, få gode tips til turer de kan ta, bli mer 

miljøbevisste og ikke minst stolte av sine verneområder. Vi tror det skal holdes mange folkemøter for 

å oppnå samme resultat som Nasjonalparkmagasinet har oppnådd. I tillegg så har magasinet vært 

god markedsføring for regionen, både til turister, næringslivet og ikke minst alle utflytterne som kom 

hjem på sommerferie og stolt kunne ta med seg Nasjonalparkmagasinet sørover igjen.

Tilrettelegging	av	friluftsområder

I samarbeid med Halti Nasjonalparksenter 

og andre har vi tilrettelagt flere 

friluftsområder for naturbruk. 

Storslett ligger ved utløpet av Reisaelva,

og her er hele deltaet RAMSAR-område 

(internasjonal vernestatus for 

våtmarksområder). Ved deltaet ligger et 

populært turområde kalt Kvennes. Her 

har vi gruset stier, laget klatreparker til 

Nasjonalparkmagasinet 2013 finner du her: 
http://www.e-pages.dk/htg/134/

Åpningne av Ovi Rashiin Visitor Point.
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barn, satt opp gapahuker, benker og bord og laget grillplasser. Det er i tillegg opparbeidet parkering 

og satt opp toalett. Etter tilretteleggingen har området blitt brukt enda mer, samtidig som slitasjen 

på naturen har gått ned.

Halti Nasjonalparksenter har opprettet et Visitor point ved veislutt i Reisadalen, ca 50 km fra 

Storslett. Herfra er det 9 km opp til nasjonalparkgrensa. Stedet har fått navnet Ovi Rashiin (kvensk og 

betyr «Døra inn til Reisadalen») og på tunet står det 9 bygg; gammer til overnatting og bespisning, 

fjellbibliotek, badstue og badestamp og toaletter. På området står det også mange infoskilt om 

nasjonalparken, Reisadalen, kultur og naturbruk. Ovi Rashiin er bemannet om sommeren og kan i 

tillegg lånes hele året av private eller bedrifter. Målet er å skape en tydelig og informativ innfallsport 

til nasjonalparken og dermed yte god service til alle brukere. Man håper også at lokalbefolkningen vil 

benytte seg av anlegget og at reiselivsnæringen skal kunne styrke sitt driftsgrunnlag gjennom dette. 

Storslett Nasjonalparklandsby har vært med å bidratt under oppbyggingen av dette anlegget.

Det gode samarbeidet mellom 

nasjonalparklandsbyen, Halti 

Nasjonalparksenter og forvalteren for Reisa 

nasjonalparkstyre kommer tydelig fram 

gjennom alle turløyper og stier som er merket 

i kommunen. I lag har vi utarbeidet en skilt-

og merkeplan hvor alle områdene som 

trenger slik tilrettelegging er tatt inn og 

ansvar fordelt, både økonomisk, utføring og 

oppfølgings ansvar. Det mest omfattende er 

at Nasjonalparksenteret har de siste årene arrangert 10-på topp program, med 28 merkede turer i 

2013. Disse turene er merket og gps-tracket, arbeidet er utført av nasjonalparksenteret og forvalter 

og nasjonalparklandsbyen har gitt støtte. Noe av tilretteleggingen er også gjort gjennom kommunens 

ansatte. 

Landsbymarkedet	– Liv	og	lyst	i	mørketid

Landsbymarkedet er virkelig en av suksesshistoriene fra Storslett Nasjonalparklandsby. I 2011 

arrangerte næringsforeningen og bondelaget en matfest på Storslett. Matfesten var startskuddet på 

en satsing på mat, landbruk og kultur. En gnist ble tent, og foreningene og kommunen gikk sammen 

om å finne en måte å videreføre dette på. Samme året dro derfor en delegasjon bestående av 

næringsforeningen, bondelaget, ildsjeler og representanter fra kommunen på studietur til 

Rakfiskfestivalen på Valdres. Dette gav inspirasjon til arrangementet og gode ideer til organiseringen. 

Etter dette tok næringslivet selv ansvar for arrangementet med pengestøtte fra kommunen. I 2012 

ble det første Landsbymarkedet arrangert. Selv om fokuset var mest på mat så var også andre kunst-

og handverkaktører med som utstillere og kulturlivet stilte opp for å lage stemning. Resultatet ble et 

samlingspunkt i midten av november, en tid som vanligvis 

er ganske stille, og et yrende folkeliv i sentrum. I 2013 

håper man på å dra flere aktører med og at det vil 

forsterke «Landsby»-følelsen. 

Hvorfor ble Landsbymarkedet et så godt tiltak? Det 

viktigste var nok det at næringen selv tok ansvar og 
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eierskap til arrangementet. Kommunen bidro til å få det i gang og etter det bidro med VSP støtte, 

men kommunen har ikke lagt noen andre føringer enn at det skal være et landsbyfokus. Det er 

lettere å få flere med seg når næringen selv eier et arrangement. Hvis dette skulle blitt gjennomført 

av kommunen ville det nok blitt vanskeligere å få den samme responsen fra næringen og ikke minst 

all initiativ og gode ideer som har dukket opp. 

Miljøsertifisering

På Storslett har vi vært så heldig å ha 

veldig aktive folk som har rekruttert 

bedrifter til å ta miljøsertifiseringer. Hele 

19 bedrifter er i dag sertifisert som 

Miljøfyrtårn, alt fra små reiselivsbedrifter, 

kommunehus og BILVERKSTED. Dette 

viser hvor viktig nasjonalparklandbyen har 

vært for dette området. Uten det fokuset 

som har blitt satt på sertifiseringer og den 

ekstra støtten så tror vi ikke vi ville fått så 

mange bedrifter med oss.

Helårsvert

Som følge av nasjonalparklandsbysatsningen ble det i 2012 ansatt en Helårsvert for Nordreisa 

kommune. Han skal være både lokal koordinator for landsbyen og være reiselivskonsulent. Med på 

prosjektet har vi også fått nabokommunene Skjervøy og Kvænangen. Helårsverten har bidratt til en 

større forankring og koordinering av alle tiltak som har kommet gjennom nasjonalparklandsbyene. 

Ved å kombinere det med reiseliv så har man oppnådd en større synergi mot den viktigste og mest 

relevante næringen for Reisa Nasjonalpark. Helårsverten har også hatt ansvaret for å arrangere 

vertskapskurs og har blant annet hatt nesten alle kommunale ansatte på vertskapskurs.

Spin-off effekter
Gjennom statusen som Nasjonalparklandsby og de tiltakene som er gjort der så har vi fått mange 

spin-off’s, tiltak og prosjekter som kanskje ikke hadde blitt gjennomført, eller som ville hatt et annet 

fokus og form, uten denne statusen. Dette er samtidig også de vanskeligste tingene å sette fingeren 

på i etterkant og si «dette var et Nasjonalparklandsby tiltak». Vi har også sett at omgivelsene rundt 

har begynt å ta tak i landsbybegrepet og bruker dette i sine gjøremål.

Skolene i Nordreisa kommune benytter seg av Ungt entreprenørskap sine programmer. Temaet for 

Sosialt entreprenørskap i 2012 var; «Trivsel i nasjonalparklandsbyen Storslett»: med underpunkter 

«skape positivt omdømme av Nasjonalparkkommunen vår», «Omsorg for andre», «glede andre» og 

«gjøre noe for andre»

Barn og unge har vært prioritert fra dag en. Nasjonalparklandsbyen har vært direkte og indirekte 

involvert i mange tiltak. For det meste har vi støttet Halti Nasjonalparksenter i deres arbeid mot 

barnehager og skoleklasser. Det har vært viktig å bruke den kunnskapen og tiltakene som allerede 

eksisterer og bidra til å styrke disse gjennom støtte og ressurser. 

Stolt ordfører, Lidvart Jakobsen, deler ut miljøfyrtårnbevis til Storslett Auto.

Side 279



45

Nasjonalparklandsbyprodukter dukker opp og logoen har blitt lagt inn i en del kunst- og 

håndverksprodukter. Hvis du skal fiske i Reisa Nasjonalpark så må du jo selvfølgelig bruke 

Nasjonalparklandsbyfiskefluene. Det finnes klær og utstyr med Nasjonalparklandsbylogo. Og 

bedrifter har sett et fortrinn med å kunne kalle seg Nasjonalparklandsbybedrift. 

Når kulturskolen og ungdomsskolen 

skulle ha et arrangement midt i 

sentrum så ble det en selvfølge at 

dette var et landsbyarrangement og 

Vinterparken ble til. Et godt 

eksempel på synergiene som 

oppstår i en landsby, deres 

arrangement får mer tyngde 

gjennom landsbystatusen og 

nasjonalparklandsbyen for større 

forankring gjennom at begrepet blir 

brukt.

Vi har fått goodwill fra våre naboer 

gjennom prosjektet. Da Nordreisa 

er den største kommunen i Nord-Troms og Storslett er regionsenter så har det alltid vært litt gnisning 

mellom kommunene. Ved å dele på de tiltak vi har fått gjennom prosjektet, der det har vært mulig og 

naturlig, så har dette forholdet blitt bedre. Et godt eksempel er Innovasjon Norge sine kurs. Vi har 

satt disse kursene ut til Nord-Troms studiesenter, som er et interkommunalt samarbeid, og da har 

kursene vært annonsert og tilgjengelige for hele Nord-Troms.  Derfor har vi hatt deltagere fra hele 

regionen på våre kurs og det igjen har lagt til rette for samarbeid mellom bedriftene på tvers av 

kommunegrensene.

Politikerne blir også mer bevist sin rolle gjennom statusen som Nasjonalparklandsby. 

Nasjonalparklandsbyen ble derfor godt ivaretatt når kommuneplanens samfunnsdel 2012-2015 ble 

vedtatt, med de føringene en slik status legger.

Utfordringen for Storslett Nasjonalparklandsby er å kunne bruke statusen til å tiltrekke seg turister og 

besøkende. Innad i landsbyen og kommunen har begrepet Nasjonalparklandsby blitt forankret og 

kjent, men for folk utenfra gir det ingen mening annet enn at det er en landsby og det er noe 

nasjonalpark involvert. Det å gi statusen en effekt utad blir en for stor jobb for Storslett å gjøre alene. 

Vi er avhengig at dette er noe som gjøres i fellesskap og i samarbeid med merkevarestrategien for 

verneområdene som utarbeides av Miljødirektoratet.

Vinterparken. 10. klasse ved Storslett skole underholder fra snescenen. 
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Konklusjon

Det å få status som nasjonalparklandsby har gitt økt fokus på nasjonalparken og andre 

verneområder. Siden det i tillegg har fulgt med midler og tiltak har lokalbefolkningen sett at det 

kommer mye positivt ut av det å ha en nasjonalpark i kommunen. Det har blitt en stolthet for våre 

verneområder og det har også blitt en viktigere del av vår identitet.

Dette har vært et prosjekt som skulle finne ut hva en nasjonalparklandsby er og kan være. En god del 

av arbeidet har gått med til å finne likhetene i 5 forskjellige landsbyer spredt utover hele Norge, og 

det man ser er at ulikhetene på mange områdene er styrken i samarbeidet. Sammen tilbyr 

landsbyene en helt unik blanding av Norges verneområder og kulturer; fra frodige Hardangerfjorden, 

fjellområdene, seterkulturen og til det arktiske landskapet i nord. Det er det Norges 

nasjonalparklandsbyer skal presentere; et utvalg av det beste man har å tilby av Norges 

nasjonalparker. Dette må presenteres ordentlig og på en slik måte at gjestene føler seg velkomne, 

derfor har vertskap og tilrettelegging vært viktige tiltak slik at besøkende får det de trenger, der de 

trenger det. Det å være et serviceknutepunkt for en nasjonalpark er ikke noe unikt, men 

nasjonalparklandsbyene skal i tillegg være det beste vertskapet for nasjonalparkene.

Hva kan Norges nasjonalparklandsbyer være? Din innfallsport til nasjonalparken er slagordet for 

nasjonalparklandsbyene og visjonen er at vi skal være nasjonalparkenes kommersielle spydspissen og 

og naturlige innfallsport. I dag er det ingen som har tatt en posisjon for å markedsføre 

nasjonalparkene kommersielt. Hvis man i dag søker på nasjonalpark i Norge på internett kan man 

risikere å ende opp på en fotobutikk i Trondheim, det mangler en felles nasjonal satsning på dette 

området. Den posisjonen ønsker nasjonalparklandsbyene å ta. Som et lite utvalg kan man, uten 

masse administrasjon, presentere et utvalg og sikre seg en posisjon på internett slik at man blir den 

prioriterte innfallsporten for de som søker etter opplevelser i nasjonalparkene. 

Nasjonalparklandsbyene blir fyrtårnet som lokker til seg besøkende til Norges nasjonalparker. Det 

man får tilbake er et bedre forretningsgrunnlag for dem som driver næringsvirksomhet i og rundt 

nasjonalparkene, som igjen gir økt verdiskapning i distriktene.

Innenfor prosjektperioden på 5 år har Norges nasjonalparklandsbyer innfridd mange av sine 

målsettinger gjennom tiltakene som er gjennomført og effekten de har gitt. Det har blitt skapt et 

stort lokalt engasjement og man har skapt mange nye muligheter gjennom de tilretteleggingene som 

er gjort, både i lokalmiljøene, i randsonen og i nasjonalparkene. Man har sett nye muligheter til bred 

verdiskapning og at et tiltak som i utgangspunktet er rettet mot f. eks. miljømessig verdiskapning 

også gir verdiskapning på andre områder. 

Lokal verdiskaping i og rundt nasjonalparkene er riktig tenkt. Det er god distriktspolitikk som vil bidra 

til vekst og levende samfunn. For å lykkes med det trengs forutsigbarhet og lang horisont. Det er stor 

entusiasme og vilje lokalt til å fortsette arbeidet med nasjonalparklandsbyene. Man ser at flere av 

tiltakene er i dag tatt ut av prosjektet og går nå som vanlig drift, mens andre tiltak igjen er avhengige 

av støtte. Det er spesielt de store fellestiltakene som går en usikker framtid i møte, der hvor 

utfordringene er på et nasjonalt nivå. Hvis man lykkes med dette vil det gi store positive 

ringvirkninger (langt utover nasjonalparklandsbyene). Disse tiltakene blir for store og ambisiøse til at 

5 små kommuner kan drifte dem alene. Hvordan skal man få lokal forankring til et skapt 

nasjonalpolitisk begrep, uten fortsatt nasjonal støtte?
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Utfordringer:

Det er en rekke utfordringer for nasjonalparklandsbyene når programmet Naturarven som 

verdiskaper avsluttes ved utløpet av 2013.

Statusen som nasjonalparklandsby gjelder til 2018 mens finansieringen av arbeidet er usikker fra 

2014. I statsbudsjettet for 2014 er det ikke satt av midler til nasjonalparklandsbyene. Uten 

medfinansiering må kommunene bære kostnaden alene, noe som vil innebære et betydelig lavere 

aktivitetsnivå, tap av framdrift og mangel på kontinuitet. 

Uten tilføring av midler må satsingen på internett legges på is, fordi den ikke er mulig å realisere. 

Ambisjonen om å være nasjonalparkenes kommersielle spydspiss og naturlige innfallsport vil være 

kostnads- og ressurskrevende. Det vil ta tid å gjøre nasjonalparklandsbybegrepet kjent og få en 

posisjon i markedet. Internettsatsingen må sees i et langt perspektiv og i sammenheng med 

Merkevare- og Kommunikasjonsstrategien for nasjonalparkene.

Fem år er for kort tid. Skal et slikt prosjekt lykkes i form av at flere bedrifter vil drive verdiskapning i 

verneområdene, trengs det mer tid. Den økonomiske verdiskapningen har vært vanskeligst å bidra til 

og å måle. Man har kommet et stykke på vei, når man i slutten av prosjekttiden fikk på plass og 

konkretisert felles mål og strategier og sett hvilke muligheter og hvilke grep som må tas, og en 

nasjonal koordinator kom på plass, så har framgangen i prosjektet vært en helt annen. Hvis man 

følger denne strategien framover så har man nå en mulighet til å bruke statusen til å tiltrekke seg 

flere gjester til nasjonalparkene og man kan gi de opplevelser på en bærekraftig måte.

Hvor mange nasjonalparklandsbyer burde det være i Norge? Det at man har vært en relativt liten 

gruppe i dette samarbeidet har gjort det oversiktlig og lite tid har gått til administrering. Hvis man 

skal være den kommersielle spydspissen så kan man ikke være for bred. Man må satse på noen få 

utvalgte for å klare å komme gjennom med sitt budskap. Man har sett at fem landsbyer har vært et 

godt antall og det anbefales ikke at det utvides til flere enn åtte. Hvis man skal gi flere plasser denne 

statusen så må det da også legges en plan for hvordan de nye landsbyene skal klare å gjøre de 

investeringene som trengs for å komme dit de andre er i dag, med tanke på infrastruktur, 

tilrettelegging, vertskap, m.m.

De fem kommunene som har vært involvert i prosjektet ser på deltagelsen som vellykket og givende. 

Det har tilført lokalsamfunnet mange goder og man har klart å drive verdiskapning på en litt 

andreledes måte når man har hatt nasjonalparken som hovedfokus og det det innebærer. Man ser at 

nasjonalparken kan bidra som natur- og kulturbærer på mange områder også utenfor 

nasjonalparkgrensene. Det å være i et nettverk med fem kommuner fra hele landet har gitt stor 

utbytte når man har kunnet drive ideutveksling og sparring seg i mellom. Norges 

nasjonalparklandsbyer er noe som absolutt burde satses videre på da potensialet for hva dette kan 

bli er stort og ennå ikke fullt utnyttet.

Vennligst hilsen

Norges nasjonalparklandsbyer
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UTROMS fylkeskommune

ROMSSA fylkkasuohkan
Næringsetaten

Nordreisa kommune
Postboks 174

9151 STORSLETT

p.NORDRE!SAIK,Jum

1L13it,;--)iciy-i ,

4 MAR2014a‘31'
1~-.f5Le+list.

c1.461..\----

Vår ref.:
13/9491-7
Løpenr.:
9513/14

Saksbehandler:
Kjetil Helstad
Tlf. dir.innvalg:
77 78 81 94

Arkiv:
243 SAKSARKIV
Deres ref.:Dato:

14.03.2014

TILSAGN OM TILSKUDD OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER
(RDA) 551,61TIL PROSJEKTET FIBERUTBYGGING I UTKANTER NORDREISA
KOMMUNE - HAMNEIDET, STORNES-STORBERGET OG FLATVOLL-TANGEN
V/NORDREISA KOMMUNE

Tilsagnsnummer
Tilsagnsbeløp
Kontaktperson
Prosjektperiode

TFK2014-008
2 809 000,-
Nordreisa Kommune
01.04.2014 - 01.12.2015

KRDs hovedkategori
Geografisk nedslagsfelt
Programområde
Tilsagnet er gyldig til

0510
Nordreisa
Bredbånd
01.03.2016

Vedtak:
Vi viser til Deres søknad innsendt 15.08.2013.

Fylkesrådet har i sak 47/14 i møte 11.03.2014 vedtatt følgende:
Fylkesrådet har behandlet søknad fra Nordreisa kommune oppdatert 15.01.2014 om kr
2 809 605 støtte til bredbåndsutbygging - NGA-nett, i områdene Hamneidet, Stornes-
Storberget og Flatvoll-Tangen.
Fylkesrådet innvilger inntil kr 2 809 000 over Kap. 551.61, Post 61 Næringsretta
midler til næringsutvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift —Bredbånd, til
NGA-nett i områdene Hamneidet, Stornes- Storberget og Flatvoll-Tangen.
Det forutsettes åpent nett, dvs, at andre innholdsleverandører ikke nektes å levere
tjenester i nettet.

Prosjektmål:
Fiberdekning med TV, Internett og telefoni i resterende områder i kommunen. Denne
investeringen vil gi fiber til alle husstander i kommunen.

Aktiviteter:
Utbygging av fiber

Besoksadresse
Strandveien 13
Postadresse
Postboks 6600, 9296 TROMSØ

Telefon Telefaks
77 78 80 00 77 78 80 01
Epost mottak
postmottak@tromsfylke.no

Bankgiro Org.nr.
4700 04 00064 NO 864 870 732
Internettadresse
www.tromsfylke.no
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Tidsplan:
Prosjektperiode: 01.04.2014 - 01.12.2015
Oppstart 2014
Ferdigstilles 2015.

Budsjett

2

Kostnader




kr




Flatvoll-Tangen 2 538 420

Hamneidet 1 957 100

Stornes-Steinsvik




685 260

SUM 5 180780

Finansiering omsøkt godkjent
Egenandel Nordreisa Kommune 1 873 071 1 873 676

TFK bredbåndsmidler 2 809 605 2 809 000

Ymber




498 104 498 1074

SUM 5 180780 5 180780
Fylkeskommunensstøtteandel54,2 %

VILKÅR FOR TILSAGN GITT OVER NÆRINGSRETTEDE UTVIKLINGSMIDLER
(RDA) 551.61 


Tilskuddsmottakermå innen 3 uker bekrefte,på vedlagtakseptskjema,at vilkår er forstått
og akseptert.Dersom akseptskjemaikke mottas innen fristen faller tilbud om finansiering
bort.
Prosjektet må gjennomføres i tråd med tilskuddsbrevet.
Det skal føres eget regnskap for prosjektet, som er satt opp slik at det kan sammenlignes med
kostnadsoverslaget i tilskuddsbrevet. Verdi av eget arbeid må føres inn i prosjektregnskapet, og
egeninnsats skal dokumenteres med timelister.
Tilskuddsmottaker må søke dersom det gjøres prosjektendringer i forhold til tilskuddsbrevet.
Endringerskal ikke iverksettesfør Troms fylkeskommunehar samtykketskriftlig.Dersom
arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang, eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli tilsvarende
redusert.
Dersom anmodning om sluttutbetalingikke er mottatt innen 15.11.2015,vil tilskuddetbli
trukket tilbake. Troms fylkeskommunekan etter søknad forlenge tilsagnetsgyldighet med
inntil 1 år.
Det tas forbehold om adgang for Troms fylkeskommune, Riksrevisjonen og Kommunal- og
moderniseringsdepartementet til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningen,
jfr. forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler (FSDRV) § 14 og Stortingets
bevilgningsreglement § 10.
Ved omtale av prosjektetskal det opplyses om at Troms fylkeskommune har støttet prosjektet.
Fylkeskommunens logo skal synliggjøres i prosjektets presentasjonsmateriell mv. Grafisk datafil
med logo finnes på tromsfylke.no - logoer.

Utbetaling og rapportering: 


Tilskuddet forvaltes gjennom regionalforvaltning.no (RF).
Delutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Inntil 75 % av
tilskuddet kan delutbetales. Forskuddsbetaling av fremtidige kostnader må omsøkes særskilt.
Sluttutbetaling skal inneholde skriftlig rapport og regnskap som registreres i RF. Utbetaling
beregnes på bakgrunn av finansieringsandel (%) og medgåtte prosjektkostnader. Revidert og
revisorbekreftet prosjektregnskap kreves for tilskudd over 100.000 kr, unntatt fra dette er:

Ikke revisjonspliktige tilskuddsmottakere, kan få regnskapet bekreftet av autorisert
regnskapsfører.
Institusjoner underlagt Riksrevisjon er unntatt revisjonsplikt.

Regnskapsattestasjon skal inneholde følgende kontrollhandlinger:

Side 284



3

Kontroll av at det er ført timer for egeninnsats i prosjektet, og at oppgitte kostnader tilhører
prosjektet.
Kontroll av at kostnader er påløpt innenfor prosjektperioden angitt i tilsagnet, totalbeløp
oppgis.
Eventuelle avvik fra budsjetterte hovedposter godkjent av Troms fylkeskommune skal
kommenteres.

Reduksjonav tilskuddog krav om tilbakebetalingav midler:

11. Tilskuddet kan bli redusert eller krevd tilbakebetalt, helt eller delvis, ved brudd på tilskuddsvilkår

pkt. 1 —10 eller om tilskuddsmottaker ikke rapporterer i henhold til andre særvilkår som fremgår
av tilskuddsbrevet.

Jfr. FSDRV § 16, kan følgende forhold også medføre reduksjon av tilskudd eller krav om
tilbakebetaling:

Dersom prosjektkostnader som tilskuddet er ment å dekke er påbegynt før tilsagnet er
innvilget.
Dersom prosjektet har endret seg slik at forutsetning for innvilgelse ikke lengre er til stede,
eller at tilskuddet helt eller delvis ikke er brukt etter forutsetningene.
Dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker eller om tilskuddsmottaker ikke
leverer pliktig rapportering
Dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er
i strid med EØS-avtalen.

Tilskuddsmottaker har kontrollansvar i forhold til utbetalt beløp og plikter å betale tilbake
tilsagnsbeløpet helt eller delvis dersom det er utbetalt for mye eller på feil grunnlag.

Henvendelser angående tilsagnet kan rettes mot spesialrådgiver Kjetil Helstad i næringsetaten, telefon
nr.: 77 78 81 94, e-post: kjetil.helstad@tromsfylke.no.

Med vennlig hilsen

Anne Hjortdahl
Ass. næringssjef Kjetil Helstad

Spesialrådgiver

Dene dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
- Bredbåndsfylket Troms AS, Terminalgata 68, 9019 TROMSØ

./. Vedlegg:
- "Bekreftelse på aksept av vilkår", som skal returneres underskrevet til næringsetaten innen 3

uker.
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"Vi KES k°

ER5707

BEKREFTELSE PÅ AKSEPT AV VILKÅR FOR TILSAGN

Tilsagn: TFK2014-008

Prosjekt: Fiberutbygging i utkanter Nordreisa kommune

Prosjekteier: Nordreisa Kommune

Organisasjonsnummer: 943350833

Beløp: 2 809 000

Arkivsak: 13/9491

Jeg bekrefter på vegne av Nordreisa Kommune at det fortsatt er aktuelt å gjennomføre
prosjektet, og at tilskuddet mottas på de vilkår som er satt.

Sted og dato
Signatur
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Husbanken
Depotnr Saksnr
16716776 16716776 6

Vår saksbehandler Tilsagnsdato Vår dato
Sonia Rehman, 32 26 26 50 25.03.2014 29.04.2014

Nordreisa kommune Nordreisa Kommun
Postboks 174 Kommunekasserer
9156 STORSLETT 9151 STORSLETT

UTBETALING AV LÅN

LZ-
5,:4A!201!

Vi utbetaler følgende lån pr 02.05.2014 :

01 Startlån
Sum lån
I alt utbetalt

Saksnr: 16716776 6
Låntakere: Nordreisa kommune

kr 8.000.000
kr 8.000.000
kr 8.000.000

Beløpet er utbetalt til konto:

4740 05 03954 kr 8.000.000 Nordreisa Kommune

Prosjekt: Videretildelingsmidler 2014

Prosjekt: Videretildelingsmidler 2014

Lånet vil få halvårlige terminforfall, første forfall er
01.12.2014. Renter beregnes etterskuddsvis fra utbetalingsdato.
Se vedlagte betalingsplan.

Alle lån blir utbetalt med flytende rente. Ønsker du fast rente,
må du selv gå inn på Husbanken.no, Mitt kundeforhold og ta ut
tilleggsavtale for å binde renten. Underskrevet tilleggsavtale
sendes i original per post til Husbanken, Postboks 1404,
8002 Bodø, slik at den er mottatt innen den 24. i denne måned.
Husbanken har nye fastrentetilbud hver måned fra den 1. med
svarfrist den 24. i samme måned.

Post: Postboks 1404
8002 BODØ

Besøk: Grønland 1, Drammen

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700
post@husbanken.no
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Saksnr 16716776 6 Side 2

Ved låntakers ekstraordinære innfrielse av startlån til kommunen
kan det innfridde lånet som hovedregel ikke lånes ut på nytt.
Mottatte avdrag på utlån skal uavkortet benyttes til nedbetaling
eller innfrielse av kommunens innlån fra Husbanken jf. kommune-
lovens § 50 nr. 7 bokstav b.

Kommunen kan bare gjenbruke startlånet dersom ny låntaker overtar
lånet med de samme lånebetingelsene som den opprinnelige låntak-
eren hadde.

Med hilsen
HUSBANKEN
Forvaltningskontoret

651,P2
Sonia Rehman

Vedlegg
Betalingsplan

Post: Postboks 1404
8002 BODØ

Besøk: Grønland 1, Drammen

Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
Org.nr: 942 114 184 Fax: 32262700
post@husbanken.no
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Husbanken
Dato: 29.04.2014 HFSR

Nordreisa kommune Saksnr
Postboks 174 16716776 6

9156 STORSLETT

STARTLÅN VIDEREUTLÅN - SERIELÅN - FLYT

Effektiv rente i % 2.502
Gebyr pr. termin i kr 30.00
Totalkostnad 10,552,718.14
Herav renter og gebyrer 2,552,718.14

Lånebeløp i kr 8,000,000

Løpetid i år 25
Avdragsfri periode i år 0
Terminer pr år 2

For tiden er den flytende renten 2,485%. Fra 01.05.2014 er renten
fastsatt til 2,485%. Denne betalingsplanen forutsetter uendret rente
resten av lånets løpetid. Rente- og avdragsvilkårene fastsettes av
departementet og Husbanken etter retningslinjer vedtatt av Stortinget.
For tiden fastsettes renten på grunnlag av renteutviklingen i markedet.

Tabellen nedenfor viser hva som må betales i renter, avdrag og evt.
gebyrer for hver termin i hele lånets løpetid.

TERMIN/ÅR RENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01.12.2014 116,042 160,000 276,042 7,840,000
01.06.2015 97,175 160,000 257,175 7,680,000
01.12.2015 95,715 160,000 255,715 7,520,000
01.06.2016 93,509 160,000 253,509 7,360,000
01.12.2016 91,477 160,000 251,477 7,200,000
01.06.2017 89,203 160,000 249,203 7,040,000
01.12.2017 87,741 160,000 247,741 6,880,000
01.06.2018 85,279 160,000 245,279 6,720,000
01.12.2018 83,754 160,000 243,754 6,560,000
01.06.2019 81,314 160,000 241,314 6,400,000
01.12.2019 79,767 160,000 239,767 6,240,000
01.06.2020 77,597 160,000 237,597 6,080,000
01.12.2020 75,573 160,000 235,573 5,920,000
01.06.2021 73,350 160,000 233,350 5,760,000
01.12.2021 71,794 160,000 231,794 5,600,000
01.06.2022 69,419 160,000 229,419 5,440,000
01.12.2022 67,807 160,000 227,807 5,280,000
01.06.2023 65,454 160,000 225,454 5,120,000
01.12.2023 63,820 160,000 223,820 4,960,000
01.06.2024 61,686 160,000 221,686 4,800,000
01.12.2024 59,669 160,000 219,669 4,640,000
01.06.2025 57,497 160,000 217,497 4,480,000
01.12.2025 55,846 160,000 215,846 4,320,000
01.06.2026 53,558 160,000 213,558 4,160,000
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SIDE 2

16716776 6 forts. SERIELÅN

TERMIN/ÅRRENTER/GEBYR AVDRAG Å BETALE RESTGJELD

01.12.2026 51,859 160,000 211,859 4,000,000
01.06.2027 49,593 160,000 209,593 3,840,000
01.12.2027 47,872 160,000 207,872 3,680,000
01.06.2028 45,775 160,000 205,775 3,520,000
01.12.2028 43,765 160,000 203,765 3,360,000
01.06.2029 41,644 160,000 201,644 3,200,000
01.12.2029 39,898 160,000 199,898 3,040,000
01.06.2030 37,698 160,000 197,698 2,880,000
01.12.2030 35,912 160,000 195,912 2,720,000
01.06.2031 33,733 160,000 193,733 2,560,000
01.12.2031 31,925 160,000 191,925 2,400,000
01.06.2032 29,863 160,000 189,863 2,240,000
01.12.2032 27,861 160,000 187,861 2,080,000
01.06.2033 25,791 160,000 185,791 1,920,000
01.12.2033 23,951 160,000 183,951 1,760,000
01.06.2034 21,838 160,000 181,838 1,600,000
01.12.2034 19,964 160,000 179,964 1,440,000
01.06.2035 17,872 160,000 177,872 1,280,000
01.12.2035 15,977 160,000 175,977 1,120,000
01.06.2036 13,952 160,000 173,952 960,000
01.12.2036 11,957 160,000 171,957 800,000
01.06.2037 9,938 160,000 169,938 640,000
01.12.2037 8,003 160,000 168,003 480,000
01.06.2038 5,977 160,000 165,977 320,000
01.12.2038 4,016 160,000 164,016 160,000
01.06.2039 2,012 160,000 162,012 0

Lengden på første termin avhenger av utbetalingsdato og vil variere fra
6 til 7 måneder. Renten beregnes etterskuddsvis.

Av renter og avdrag som ikke betales i rett tid, betales det
forsinkelsesrente.

Post: Postboks 1404 Kontonr: 6345 05 03594 Tlf: 81533370
8002 BODØ Org. nr: 942 114 184 Fax: 32262700

Besøk: Grønland 1, Drammen post@husbanken.no
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Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14

Tid:
Sted:

Nord-Troms Regionråd DA
Smtlierd GriZnr 5:Ajerva, Nwrdrds

NOTAT FRA MØTE I RÅDSFORSAMLING

onsdag 21. mai 2014 kl 1045
Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen

NORDREISAKOMMUNE

27 MAI7014flW
SAKczN,F,

LOPEijk

DOK

Tilstede:
Fra representantskapet: 

Kvænangen: Gunnar Sollund

Ole Josefsen
Nordreisa: Knut Morten Pedersen

Hilde Nyvoll (med fullmakt)
Skjervøy: Leif Peder Jørgensen

Irene Toresen
Storfjord: ingen representanter
Lyngen: Werner Kiil

Fra styret:

Sigmund Steinnes, Storfjord
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Karl Arvid Brose, Lyngen
Bjørn Inge Mo, Kåfjord

Fra rådmannsutvalget: 

Einar Pedersen, Kåfjord
Leif Lintho, Lyngen
Cissel Samuelsen, Skjervøy (fra klokken 1300)
Frank Pedersen, Kvænangen

Fra administrasjonen: 

Lisbeth Holm, leder Nord-Troms Studiesenter
Silja Karlsen, prosjektleder Omdømmeprosjektet
Lisa Solbakken, regional ungdomskonsulent RUST
Berit Fjellberg, daglig leder

Møteleder: rådsordfører Jan Helge Jensen

Tema 1: Nord-Troms Strategier/Handlingsplan 2014-2015

Presentasjoner/orienteringer;
Innledning ved Jan Helge Jensen
Kort om prosessen fram til vedtatt handlingsplan ved Berit Fjellberg
Nord-Troms Studiesenter —strategier, ved Lisbeth Holm

1
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Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14

Regional utvikling, omdømmestrategi og ungdomssatsing, ved Silja Karlsen og Lisa
Solbakken
Tjenestesamarbeid, ved Leif Lintho
Samferdsel ved Jan Helge Jensen
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms, ved Jan Helge Jensen

Innspill/kommentarer fra rådsforsamlingen: 

Demografiutfordringen; «savner» den eldre delen av befolkningen —ikke synlig i
Nord-Troms-filmen
Viktig å ta inn lærlinger —oppfordre kommunene til å ta inn lærlinger i helsefagene
Oppfordrer ordførerne til å arbeide videre med sykestuesengene
Viktig å jobbe med fagarbeiderkompetanse —også gjennom studiesenteret
Omdømmeprosjektet: har vært lite informasjon ute i kommunene —viktig med lokal
forankring. Hva er status i Kvænangen kommune?
Studiesenteret har vært et meget viktig prosjekt. Utrolig bra at man tar utgangspunkt i
de behov som finnes i regionen
Hva er viktig å legge vekt på når vi skal rekruttere folk hit? Vi har behov for å fortelle
om regionen i denne sammenhengen —vi må ha fokus på omdømme når vi skal
arbeide med rekruttering
Samferdsel: vi har jobba med samme prioriteringer/målretta over tid (10-15 år) - i dag
ser vi fruktene av dette arbeidet
For lite flink til å få ut det vi faktisk holder på med (i regionrådet)
Studiesenteret blir viktig i forhold til utviklingen av Nord-Troms —bidrar til å heve
kompetansen
Bra med oppdatert informasjon om demografi og utvikling på rådsforsamlingsmøter
Skuffet over oppmøte fra representantskapsmedlemmer
Sykestuesenger —være klare og tydelige —viktig å ta med seg i planlagte møter både
26. mai og 24. juni
Fyrtårnprosjekter —etter modell fra Midt-Troms —dette kan være en god ide å ta med
seg til Nord-Troms
Ros til RUST!
Uttalelser vedr bevilgninger til samferdsel- er det mulig å lage en uttalelse?
Rusomsorg —rus-ettervern —dette er et område hvor det er behov for en felles strategi
i regionen

Gjennom Omdømmeprosjektet er det satt fokus på ungdom, med begrunnelse i
demografiutfordringen —de eldre er også en viktig ressurs i regionen, men ikke
målgruppe for prosj ektet

Rådsforsamlingen gir styret (ordførerne) fullmakt til å utforme en uttalelse vedrørende
bevilgning til samferdsel på vegne av rådsforsamlingsmøte i dag.

2
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Rådsforsamling Nord-Troms Regionråd 21.05.14

Tema 2: Kommunestrukturreformen —innledning og debatt

Innledere til tema: regiondirektør Tom Mikalsen og rådgiver Øystein Sivertsen, KS Nord-

Norge

Bakteppe for tema;
7. oktober2013la Høyreog Fremskrittspartietframregjeringsplattformen;«regjeringen vil styrke
lokaldemokratiet og gjennomføre en kommunereform. Større og mer robuste kommuner kan få storre
oppgaver og ta mer ansvar enn dagens kommuner»
3.januar 2014 satte Kommunal-og moderniseringsdepartementetned et ekspertutvalgsom skulle
foreslåkriteriersomhar betydningfor oppgaveløsningeni kommunene.
Mars2014—ekspertutvalgetlevererdelrapport1Kriterierfor god kommunestruktur.«Kriteriene skal i
sum ivareta kommunenes 4 fimksjoner som demokratisk arena, tjenesteyter, samfimnsuMkler og
myndighetsutover.» «Utvalget gir følgende anbefalinger for en god kommunestruktur:

Kommunene bør ha minst 15000-20000 innbyggere for å sikre en god
oppgaveløsning.
Kommunestrukturen bor i større grad nærme seg funksjonelle
samfunnsutviklingsområder.
Staten bør redusere detaljstyringen og ordninger for politisk deltakelse bør
videreutvikles for å sikre gode og slagkraftige demokratiske arenaer.»

14.mai2014—regjeringenlegger fram kommuneproposisjonenfor Stortinget.Regjeringenvil
presenterekommunereformeni en egen meldingsdel.

Innledning ved regiondirektør Tom Mikalsen; (presentasjon vedlagt)
KS Nord-Norge har kontorer i Lakselv, Tromsø og Bodø
KS sammen med Fylkesmennene vil få en rolle i gjennomføringen av reformen. FM
har fått midler til en egen prosessansvarlig i hvert fylke
Regjeringens mål for reformen
Økonomi i reformen
Tidsplan for gjennomføring (starter regionale prosesser til høsten 2014 og avsluttes
ved utgangen av 2016)
Standardiserte faktaoppsett om sammenslåing
To ulike løp i reformperioden (hvor tidlig man vedtar sammenslåing)
Øvrige tiltak (lånegodkjenning, hjemmel om pålagt interkommunalt samarbeid,
avvikling av samkommunen)
Kommentarer fra KS;

Lokale prosesser —kommunene må styre
Kun kommunereform? Hva med stats- og styringsreform?
Sikre folkevalgte regioner
økonomien er viktig i kommunereformen

Innledning ved rådgiver Øystein Sivertsen (presentasjon vedlagt):
«Fremtidens kommunestruktur i Troms —Oppsummering prosjekt 2005» (egen
rapport) —hva ble sagt i 2005:

Dagens Nord-Troms delt i to økonomiske regioner (4 nordligste sammen,
Storfjord og Lyngen sammen med Balsfjord og Tromsø)
Ingen stor lyst i 2005 (men Tromsø, Harstad, Finnsnes og Nordreisa positive
om nabokommunene skulle ta initiativ)
Tvang skal ikke brukes (erkjennelse om at noe burde gjøres, men ikke med
«min» kommune)
Identitet og lokal forankring —drivkrefter som utfordrer endringspotensialet i
forhold til utvikling av nye (robuste) kommuner
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Konklusjon; bygge videre på det interkommunale samarbeidet.
Kommunereformen har den relevans for Nord-Troms regionen?

Politisk ønske om å sjekke ut mulighetsrommet
Debatt om kvalitet og kapasitet på kommunale tjenester
Ønske om flere oppgaver til kommunene og regionene
Interkommunalt samarbeid er neppe svaret på alle utfordringer
Innbyggernes forventninger
Økonomi
Erkjennelse av demografiutviklingen
Hva er målsettingen for en slik prosess?

Oppgavene må løses bedre
Større myndighet og flere oppgaver til lokalt nivå
Robuste lokale samfunnsutviklere
Skape regioner som kan få gjennomslag i nasjonale spørsmål

Hvem er de viktigste aktørene i prosessen
Innbyggerne —de skal involveres og høres
De politiske partiene —partiprogrammene
Nasjonale myndigheter —frivillighet vs tvang
Lokale og regionale myndigheter —myndighet og oppgavefordeling

Lokalt eierskap til prosessen
Frivillighetslinjen skal videreføres
Prosessen må starte i det enkelte kommunestyre
Målsetting
BA- regioner må være utgangspunkt
Myndighet og oppgaver til fylkeskommunen og regional stat må
avklares først eller samtidig

Diskusjon (stikkord fra debatten): 

Hvilke oppgaver skal kommunene ha i fremtiden?
Hva/hvilke konsekvenser vil det få dersom fylkesgrensene endres?
«Det blir ikke noe liv av å slå sammen to lik» eller «Det blir ingen rikdom av å slå
samme 5-6 fattiglemmer». Trenger man bare tenke geografi i debatten? Nordreisa kan
slå seg sammen med Tromsø?
Begrepet «robuste» kommuner —hva ligger i dette? Legges det opp til en spare- og
sentraliseringsreform? Den kommunale tjenesteproduksjon er det man får midler til fra
staten. Det bør være folkeavstemning i den enkelte kommune. Det er lagt en del
gulrøtter i denne reformen —men størrelse/»gigantomani» kan være en hindring. Siden
størrelse er satt som et kriterium for å få midler til utredning —uheldig for oss.
Bekymringsfullt med store sterke aktører sør i landet, hvor det er mye mer folk. Viktig
å delta i prosessen —og være med å legge premisser i det videre arbeid. Privatøkonomi
framfor velferdstjenester.
Erfaringer fra nabolandene; greit å ha med seg i det videre arbeidet.
Stor utfordring for oss: rekruttere fagfolk og kompetanse til å løse oppgaver og
produsere tjenester. Hvordan henger dette sammen om tjenestene skal produseres der
folk bor? Men mange tjenester kan løses i fellesskap. Må være åpen for å utrede
mulighetene —men om vi ønsker å utrede sammenslåing av Storfjord, Lyngen og
Kåfjord får vi ingen økonomisk uttelling. Hvilke konsekvenser vil det få for «Nord-
Troms kulturen» om Storfjord for eksempel slår seg sammen med Balsfjord?
Hvor er/bør grensen gå? Hva er den naturlige grensen?
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To logikker mot hverandre; økte kommunale utgifter (vekstkommunene får mer). Blir
sykehjemmet i Birtavarre mer robust med en stor kommune?
Må gjøre ryddige prosesser, behov for utredning basert på fakta —når er tidspunktet
riktig for utredning?
Proposisjonen skal behandles i juni i Stortinget. Oppgavene skal presenteres våren
2015. Fylkesgrensen skal ikke være til hinder for sammenslåing. Faktagrunnlag kan
KS eller FM bistå med. Men hvordan dette med utredning skal gjøres må man kanskje
sjekke med Fylkesmannen før man evt bestiller en utredning (må legges ut på anbud).
Hva er mulighetene vs konsekvensene for vår region? Er kommunesammenslåing
svaret på alle de fine ordene? økonomisk gevinst ved sammenslåing. Ligger det
økonomiske sanksjoner om man velger å ikke slå seg sammen?
Vi har et veldig godt samarbeid i vår region. Vi har klart å løse en del oppgaver
sammen.
Det er viktig at KS tar med seg innspill fra dagens møte i det videre arbeidet.
Kommunene er viktige arbeidsplasser i distriktene.
Til tross for demografiutfordringer har vi store muligheter innen næringsutvikling i
framtiden.
Erfaringer fra for eksempel Danmark bør man ha med seg i debatten, for eksempel
svekket lokaldemokrati, flere byråkrater —viktig å ha med erfaringer fra nabolandene i
arbeidet.
Sentralisering vs desentralisering - diskusjonen må tas på nasjonalt nivå
økonomisk støtte er delt i 3 ulike ordninger
Sentra sin funksjon —regionsentrene må være raus og bevisst i sin rolle som senter.
Viktig at regionrådet tar tak i «alle stordriftsfordeler» - hva kan man ta tak i allerede
nå? For eksempel innen økonomitjenester, og andre «fellestjenester»
Erfaringer fra andre sammenslåinger av kommuner —viktig med raushet/romslighet
fra den store kommunen.
Kan gjennomføre reformen på ulike måter; man kan velge å sitte rolig —være litt
defensiv eller ta tak å si «nå vil vi noe med NT-regionen» —gå i front, ta noen sjanser-
ta kontakt med FM for å signalisere at man vil komme i gang så snart som mulig
Prosessen må først og fremst forankres i hvert enkelt kommunestyre —det utgjør
starten på arbeidet
Vi —kommunene i regionen bør samkjøre prosessen tidsmessig. Alle/arbeidet må
starte i eget k-styre. Hvilken rolle kan regionrådet ta i arbeidet?
Kan regionrådet koordinere arbeidet tidsmessig/prosessen?
Rådmenn må omtale dette i budsjettarbeidet til k-styrene allerede nå i juni
KS har laga en kalkulator for å beregne ulike løsninger —link oversendes fra KS

Oppsurnmering og avrunding ved rådsordfører;
Til juni-møte i regionrådet legges saken opp til behandling/diskusjon —«sainkjøring av
prosessen med kommunestrukturreformen».

Møte hevet kl 1615.
Berit Fjellberg
referent
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Fremtidens kommunestruktur i Troms-
Oppsummering prosjekt 2005

Kommunen som tjenesteprodusent

Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunen som forvalter

Kommunen som demokratisk aktør

1210KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON / n'• ‘;,
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Økonomiske regioner
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KommunerInndeltetterøkonomiskeloner
Harsted,Kvalford,8arkeSkånland,lbesta

Gratanen,Levanen,Salanen,Bardu,Målselv
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Den kommunale lysten:

Ingen stor lyst til sammenslåing blant noen av de
25 kommunene

Sør-Troms regionen var minst kategorisk

Nordreisa, Tromsø, Finnsnesog Harstad positiv
hvis noen av naboene tar initiativ til
sammenslutning

KOMM1 NESEKTORENSORGANISASJON /
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Tvangskal ikke brukes

økonomiske insitamenter fra KRDgav ingen innvirkning
på lysten til å slå seg sammen.

Driverne har ikke grobunn blant de politiske partiene i
Troms

Mange erkjenner at vi må gjøre noe, men at det ikke
må gå ut over «vår» kommune

KOMMI INESEKTORENS ORGANISASJON / Ir A`:-,`,_)::..,;  _ 11 01  A,ffilor
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EN OBSERVASJONOG EN
KONKLUSJON

Observasjon:
Identitet og lokal forankring drivkreftersom
utfordrerendringspotensialeti forholdtil
utviklingav nye(robuste)kommuner

KOMMI NESEKTORENS ORGANISASJON / i •
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Konklusjon

Byggevidere på det interkommunale
samarbeidet

KOMMI INESEKTORENS ORGANISASJON
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Kommunereformen har den
relevans for Nord-Troms
regionen?

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON /
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• MODERNISERINGSREFORM
LOKALDEMOKRATIREFORM- MER MAKTTIL
KOMMUNENE - GODEOG LIKEVERDIETJENESTER
BÆREKRAFTIGEOG ROBUSTEKOMMUNER
VIDEREUTVIKLEVELFERDSSAMFUNNET- GODE
LOKALSAMFUNN- STATLIGSTYRINGFORSTRAM OG
ØKENDE- NYEOPPGAVERSOM DE MINSTE
KOMMUNENE IKKEKANLØSESELV- HELHETLIGOG
SAMORDNETSAMFUNNSUTVIKLING- NATURLIGEBO
OG ARBEIDSREGIONER- MORGENDAGENS
UTFORDRINGER- KOMMUNENE MÅ SELVTAANSVAR
FOREGNEINNBYGGERE- GRIPHANDLINGSROMMET
OG SØRGFORÅ PÅVIRKEPROSESSENOG
MULIGHETENE- FRIVILLIGHET
KOMMUNEREFORMENERENVELFERDSREFORM

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON /
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Hvorfor kan kommunesammenslåing være
en aktuell problemstilling?

Politisk ønske om å sjekke ut mulighetsrommet

Debatt om kvalitet og kapasitet på kommunale tjenester

ønske om flere oppgaver til kommunene og regionene

Interkommunalt samarbeid er neppe svaret på alle utfordringer

Innbyggernes forventninger

økonomi

Erkjennelse av demografiutviklingen

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON /
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Hvaer målsettingenfor en slikprosess?

Oppgavene må løses bedre

Større myndighet og flere oppgaver til lokalt nivå

Robuste lokale samfunnsutviklere

Skape regioner som kan få gjennomslag i nasjonale spørsmål

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON /
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Hvem er de viktigste aktørene i prosessen

Innbyggerne—de skalinvolveresog høres

De politiskepartiene - partiprogrammene

Nasjonalemyndigheter—frivillighet vs.tvang

Lokaleog regionale myndigheter—myndighetog
oppgavefordeling

KOMMUNESEKTORENS ORGAN1SASJON/ ;
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Lokalt eierskap til prosessen

Frivillighetslinjen skal videreføres

Prosessen må starte i det enkelte kommunestyre

Målsetting - åpenhet for endring og sammenslåing må være et
seriøst/reelt alternativ

BA-regioner må være utgangspunktet

Myndighet og oppgaver til fylkeskommuner og regional stat må
avklares først eller samtidig

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON / I‘,,

Side 309



Oppsummering

Det er riktig å diskutere strukturendringer og med
utgangspunkt i mulighetene

Men, man må først og fremst ha fokus på oppgaver og
tjenester, og hvordan man løser disse best mulig

Og det viktig med lokal forankring i kommunestyret som det
øverste legitime organ i en kommune

Og innbyggerne må trekkes med i prosessene

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON / t r.
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Nord-Troms Regionråd DA

tffri7w representantskapsmøte 21.05.14

UTSKRIFT AV MØTE I REPRESENTANTSKAPET

TID: 21. mai 2014 kl 1000
STED: Kvænangshagen Verdde, Sørstraumen
TILSTEDE:

Fra representantskapet:
KVÆNANGEN Gunnar Sollund




Ole Josefsen
NORDREISA Knut Morten Pedersen




Hilde Nyvoll med fullmakt
SKJERVØY Irene Toresen




Leif Peder Jørgensen




Silja Karlsen med fullmakt
K_ÅFJORD Lisa M. P. Solbakken
STORFJORD Ingen representanter møtte.
LYNGEN Werner Kiil

Fra styret (ordførere): 

Sigmund Steinnes, Storfjord
Karl Arvid Brose, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Bjørn Inge Mo, Kåfjord
Jan Helge Jensen, Kvænangen

Fra rådmannsutvalget: 

Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord (fra kl 1030)
Leif Lintho, Lyngen

Fra administrasjonen: 

Lisbeth Holm, leder Nord-Troms Studiesenter
Silja Karlsen, prosjektleder Omdømmeprosjektet
Lisa Solbakken, regional ungdomskonsulent RUST
Berit Fjellberg, daglig leder

LIL(Ice,
HOR -

Åpning og orientering om dagens møte v/ rådsordfører Jan Helge Jensen

SAK 01/14 Valg av møteleder

Forslag fremmet i møte:

Werner Kiil, leder av representantskapet.

Vedtak: Forslag til vedtak fremmet i møte ble enst bifalt.
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SAK02/14 Godkjenningav innkallingog saksliste,eventuellefullmakter

Merknader:

Ingen merknadtil innkallingen.Til sakslisten:ingenmerknad.Det ble levert
fullmakterfor representanteneHildeNyvollog Silja Karlsen,utstedtav
ordføreri den respektivekommune.

Vedtak: Innkalling,sakslisteog fullmaktergodkjennes.

SAK03/14 Valg av 2 personertil å underskriveprotokollen

Forslaz fremmeti møte:

Irene Toresen,Skjervøy
Ole Josefsen,Kvænangen

Vedtak: Forslagtil vedtakfremmeti møte ble enst bifalt.

Behandletfør regnskap:

SAK06/14 Revisjonsberetning2013
Saksdokumenter:Revisjonsberetning2013

Forslagtil vedtak:

Representantskapettar revisorsberetningav 31.03.14til orientering.

Vedtak: Forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

SAK04/14 Regnskap2013
Saksdokumenter: Totalregnskap2013

Delregnskaper2013

Totalregnskapeti Nord-TromsRegionrådbestår av 3 avdelingsregnskap(drift
inkl ungdomssatsingaRUST,Nord-TromsStudiesenterog
Omdømmeprosjektet).

Delregnskapavdeling1Drift:

Delregnskapetfor drifta,som også inkludererungdomssatsingenRUSTer gjort
opp med et overskuddpå kr 136.074,00for 2013.

Driftstilskuddetfra kommunene:fordeles40 % «flatt»og 60 % etter folketalli
den enkeltekommunene.

Delregnskapavdeling2 Nord-TromsStudiesenter:

Delregnskapetfor Studiesenteretviser et underskuddpå kr 34.219,00for 2013.
Det har vært stor aktiviteti studiesentereti 2013.Flereeksterneoppdraghar
gitt god inntjening.Eierkommunenehar bidrattmed 500.000i tilskudd,det
sammebeløpet somTromsfylkeskommunehar bevilget.
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Delregnskap avdeling 3 Omdømmeprosjektet: 

Omdømmeprosjektet er et tre-årig prosj ekt som avsluttet prosjektår to
31.12.13. Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal-
og regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og
eierkommunene er del-finansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkj ente
budsjettrammer og prosjektår 2 er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver
kommune finansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold,
dette kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i
rapporteringen til alle finansieringsparter i prosjektet.

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for
regnskapsåret 2013 på kr 101.854,00.

Styrets forslag til vedtak i sak 14/14:

Representantskapet i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets
regnskap for 2013, med et overskudd på kr 101.854,00.

Vedtak: Forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

SAK05/14 Disponeringav overskudd2013

Styrets forslag til vedtak sak 15/14:

Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 101.854,00.
Overskuddet overføres til "frie fond".

Vedtak: Forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.

SAK07/14 Styretsårsberetning2013
Saksdokumenter: styrets årsberetning for 2013

Styrets årsberetning tilfredsstiller formkrav i Regnskapsloven og sendes
sammen med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til
regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Forslag til vedtak:

Styrets årsberetning for 2013 tas til orientering.

Vedtak: Forslagtil vedtakble enstemmigbifalt.
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SAK 08/14 Årsrapport 2013
Saksdokumenter: Årsrapport for 2013

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven,
viser årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2013 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og
satsingene Nord-Troms Studiesenter, Nord-Troms ungdomsråd/RUST og
Omdømmeprosjektet. Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene
som ble fattet innenfor rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2013 er
også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak: 

Styrets årsrapport for 2013 tas til orientering.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

SAK 09/14 Valg av revisor

Forslag til vedtak: 

Selskapet benytter IP Revisjon AS, Skjervøy, som revisor for regnskapsåret
2014.

Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.

Møte hevet kl 1040.

Berit Fjellberg
referent

Protokollunderskrivere:

(sign) (sign)
Irene Toresen Ole Josefsen
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2(i MAR2014

NOKREISAKOMMUNE

Nord-Troms Regionråd DA

UTSKRIFT FRA STYREMØTE

`ke,:nt

EMNE: Møte nr 03-2014
STED: Kultursenteret i Olderdalen, Kåfjord
TIDSPUNKT: 25. mars 2014

DELTAKERE:




Ordførere: Sigmund Steinnes, Storfjord
Sølvi Jensen, Lyngen
Torgeir Johnsen, Skjervøy
Lidvart Jakobsen, Nordreisa
Jan Helge Jensen, Kvænangen
Bjørn Inge Mo, Kåfjord

Nord-Troms
Ungdomsråd:

Espen Skogvang og Mikal Biendel, Lyngen
Victoria Mathiassen og Eirik Isaksen, Skjervøy
Magnus Mathiassen, Kåfjord
Mina Karlstrøm og Synne Jørgensen, Kvænangen
Vebjørn Karvonen og Ida-Kristin Larsen, Storfjord
Celine Lilleng og Vilde Fyhn, Nordreisa

Rådmenn:
Deltok i fellesmøte
fra kl 1000-1500 og
1600-1715

Anne-Marie Gaino, Nordreisa
Leif Lintho, Lyngen
Frank Pedersen, Kvænangen
Einar Pedersen, Kåfjord
Cissel Samuelsen, Skjervøy
Ellen-Beate Lundberg, Storfjord

Fra adm: Berit Fjellberg, daglig leder
Lisa Solbakken, regional ungdomskonsulent

Merknad til innkalling: ingen
Merknad til sakslisten: ingen

Program: 

K11000 Møte i regionrådet
K11200 Lunsj
K11230 Omdørnmeprosjektet —strategi og kartlegging
K11500 Møte i regionrådet/rådmannsutvalget
K11600 Orientering ved KomOpp
K11645 Avslutning

REFERATSAKER:
Fra Nord-Troms Regionråd: «Innspill fra Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms»

Vedtak: referatsaken ble tatt til orientering.
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VEDTAKSSAKER:

Sak 14/14 Regnskap 2013
Saksdokumenter: Totalregnskap 2013

Delregnskaper 2013

Totalregnskapet i Nord-Troms Regionråd består av 3 avdelingsregnskap (drift inkl
ungdomssatsinga RUST, Nord-Troms Studiesenter og Omdømmeprosjektet).

Delregnskap avdeling 1 Drift: 

Delregnskapet for drifta, som også inkluderer ungdomssatsingen RUST er gjort
opp med et overskudd på kr 136.074,00 for 2013.

Driftstilskuddet fra kommunene: fordeles 40 «flatt» og 60 % etter folketall i
den enkelte kommunene.

Delregnskap avdeling 2 Nord-Troms Studiesenter: 

Delregnskapet for Studiesenteret viser et underskudd på kr 34.219,00 for 2013.
Det har vært stor aktivitet i studiesenteret i 2013. Flere eksterne oppdrag har gitt
god inntjening. Eierkommunene har bidratt med 500.000 i tilskudd, det samme
beløpet som Troms fylkeskommune har bevilget.

Delregnskap avdeling 3 Omdømrneprosjektet: 

Omdømrneprosjektet er et tre-årig prosjekt som avsluttet prosjektår to 31.12.13.
Prosjektet er i hovedsak finansiert med Bolyst-midler fra Kommunal- og
regionaldepartementet, mens Troms fylkeskommune, Sametinget og
eierkommunene er del-flnansiører. Prosjektets regnskap er innenfor godkjente
budsjettrammer og prosjektår 2 er gjort opp i balanse.

Kommunene bidrar også med betydelig innsats gjennom «eget arbeid» - hver
kommune flnansierer en 20 % prosjektmedarbeiderstilling inkl kontorhold, dette
kommer ikke fram i regionrådets regnskap, men vil bli synliggjort i
rapporteringen til alle flnansieringsparter i prosjektet.

Totalregnskapet: 

Totalregnskapet er summen av de tre omtalte delregnskapene, og er selskapets
offisielle regnskap. Totalregnskapet er gjort opp med et overskudd for
regnskapsåret 2013 på kr 101.854,00.

Forslag til vedtak: 

Styret i Nord-Troms Regionråd DA godkjenner selskapets regnskap for 2013,
med et overskudd på kr 101.854,00.

Styret fremmer sitt vedtak som forslag overfor representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 15/14 Disponering av overskudd 2013

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2013 er gjort opp med et overskudd på kr 101.854,00.
Styret foreslår overfor representantskapet at overskuddet i sin helhet overføres til
"frie fond".

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 16/14 Styrets årsberetning 2013
Saksdokumenter: forslag til styrets årsberetning for 2013

Styrets årsberetning tilfredsstiller forrnkrav i Regnskapsloven og sendes sammen
med revidert offentlig regnskap (totalregnskapet) til regnskapsregisteret i
Brønnøysund.

Forslag til vedtak: 

Det fremlagte forslaget godkjennes som styrets årsberetning for 2013.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 17/14 Årsrapport 2013
Saksdokumenter: forslag til Årsrapport for 2013

Til forskjell fra årsberetningen som utarbeides etter krav i Regnskapsloven, viser
årsrapporten regionrådets virksomhet gjennom hele året.

Årsrapporten for 2013 er satt sammen av delrapporter fra selskapets drift og
satsingene Nord-Troms Studiesenter, Nord-Troms ungdomsråd/RUST og
Omdømmeprosjektet.
Oversikt over møtene som fant sted og beslutningene som ble fattet innenfor
rammen av regionrådssamarbeidet i løpet av 2013 er også tatt med i årsrapporten.

Det er i tillegg utarbeidet egne delrapporter fra de ulike prosjektene/satsingene.

Forslag til vedtak: 

Den fremlagte rapporten godkjennes som styrets årsrapport for 2013, og legges
frem for representantskapet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 18/14 Nord-Troms Strategier —handlingsplan 2014-2015

Saksdokumenter:
Nord-Troms Strategier 2007-2016, med handlingsplan for 2009-2010
Oppdatering Strategidokument 06.03.14
Utskrift av sak 30/13 Nord-Troms Strategier - handlingsplan

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakteppe: 

Nord-Troms Strategier 2007-2016 ble utarbeidet første gang i 2006 med visjon,
strategi- og handlingsprogram. Vår felles visjon:

"Nord-Troms skal være attraktiv og nytenkende!"

Med attraktiv forstår vi å skape bolyst gjennom å synliggjøre kvalitetene i
regionen, med fokus på

Attraktive arbeidsplasser
Rikt kulturliv
Gode levekår

Med nytenkende tar vi utgangspunkt i vår strategiske beliggenhet og unike
naturressurser og tenker nytt for:

Å bli fremst i landet innen naturbasert turisme
Å bli en foregangsregion i bruk av ny teknologi
Å utvikle landbruket
Et effektivt samarbeid innen offentlig forvaltning

Med bakgrunn i framtidsutfordringene vi stod overfor i 2006 valgte vi 5
innsatsområder for å realisere visjonen om "Nord-Troms som attraktiv og
nytenkende":

Kompetanse
Nyskapning og utvikling i næringslivet (endret til Regional utvikling)
Infrastruktur
Tjenestetilbud
Profilering/markedsføring

Arbeid med rullering av planen: 

Tidligere har handlingsplanen vært delvis rullert innenfor enkelte innsatsområder.
For at regionrådet skal få et oppdatert styringsverktøy var det behov for å
oppdatere plangrunnlaget som dokumenterer utviklingen, utfordringene og
mulighetene. Nytt plangrunnlag finnes i vedlagte dokument «Oppdatering
strategidokument 06.03.14». Plangrunnlaget ligger til grunn for utarbeidelse av
handlingsplan for siste delen av planperioden.

Ut fra plangrunnlaget som foreligger kan vi peke ut 3 hovedutfordringer for vår
region;

Dernografiutfordringen
Kompetanseutfordringen
Utviklingsutfordringen (lav grad av næringsutvikling og innovasjon)
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Utfordringene er i hovedsak de samme som i 2066, derfor har vi valgt å beholde
grunnsatsene for arbeidet, og nøkkelfaktorene kompetansesatsing og
samarbeid/nettverksbygging. Det samme gjelder fokusområdene ungdom og
kvinner. Det gjøres heller ikke endringer i de opprinnelige innsatsområdene med
unntak av område 2 —regional utvikling.

For å møte disse utfordringene vil Nord-Troms Regionråd ta noen felles grep
gjennom felles strategier og tiltak, nedfelt i denne handlingsplanen. Fokus er satt
på bolyst, kompetanse og regional utvikling.

Følgende prosess er gjennomført;
Utarbeidelse av plangrunnlag for Nord-Troms, 2011
Rapport om interkommunalt samarbeid i Nord-Troms, 2012
Høringsinnspill fra kommunene til rapport om interkommunalt samarbeid,
2013
Vedtak i regionrådet oktober 2013 vedrørende prosess for utarbeidelse av
handlingsplan
Vedtak i regionrådet januar 2014; strategiplan for Nord-Troms
Studiesenter og Omdømmestrategi for Nord-Troms
Oppfølging av vedtak fra regionrådet —utarbeidelse av forslag til
handlingsplan, jan-mars 2014
Utarbeidelse av oppdatert materiale vedrørende demografi,
næringsutvikling og bolyst, mars 2014
Regionrådsmøte 25. mars 2014: vedtak av handlingsplan 2014-15

Rådmannsutvalget behandler sin del av handlingsprogrammet 24. mars,
innsatsområde 4 tjenestetilbud. Forslag til handlingsprogram legges fram i møte.
Rådmannsutvalget er styringsgruppe i Omdømmeprosjektet og vil også behandle
handlingsprogrammet for innsatsområde 5 profilering den 24.03.14.

Det er ikke en ønskelig situasjon at forslaget til handlingsplan ikke kan sendes ut i
sin helhet i god tid før møte i regionrådet. Denne løsningen er likevel valgt denne
gangen, siden neste ordinære møte i regionrådet er 24. juni.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd tar det oppdaterte strategidokumentet pr 06.03.14
til orientering.
Nord-Troms Regionråd godkjenner handlingsplanen for 2014-2015 som
regionrådets styringsdokument.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 19/14 Horing fylkesplan for Troms 2014-2025
Saksdokumenter:

o Fra fylkesrådet i Troms: Planutkast for Fylkesplan for Troms 2014-2025

4.w 95?;:3'
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Saksbehandler: Berit Fjellberg

Fylkesrådet i Troms har bedt blant annet kommuner og regionråd om uttalelser til
planutkast for Fylkesplan for Troms 2014-2025, med høringsfrist 27. mars 2014.

Formålet med Fylkesplan for Troms 2014-2025 er å etablere et felles og omforent
grunnlag for den strategiske utviklingen av Troms fylke. Gjennom mål og
strategier vil fylkesplanen trekke opp langsiktige utviklingsstrategier, angi
prinsipper og legge føringer for prioriteringer av innsats. Fylkesplanen vil ligge til
grunn for samarbeid og samvirke mellom sentrale utviklingsaktører i fylket.

Fylkesplanen skal som regional plan, jf pb1 § 8-2, legges til grunn for regionale
organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen (fylket).

Målområder:
Følgende gjennomgående tema er vektlagt i planutkastet:

Nordområdene
Næring og kompetanse
Senterstrategi
Folkehelse

Forslag til uttalelse fra Nord - Troms Regionråd: 

Nord-Troms Regionråd mener planutkastet ftlkesplan for Troms 2014-2025 er
et godt og oversiktlig dokument. Det er grunnlaget for et spennende og viktig
arbeidfor å stake ut retningen for utviklingen av Troms og Nordområdene.
Planutkastets 4 hovedtema er alle relevante.

Nord-Troms Regionråd har følgende innspill til planutkastet:

KAPITTEL 2 NORDOMRÅDENE
Samferdsel:

I et nordområdeperspektiv er satsing på infrastruktur særdeles viktig, dette for å
styrke næringsliv, bosetting og levekår. Vi er helt avhengig av et
sammenhengende, kapasitetssterkt og robust transportnett for å redusere
avstandskostnadene og øke påliteligheten i transportsystemet. Nettet er av vital og
økende betydning for næringslivets transporter og mobiliteten til befolkningen.

Vi er en region rik på naturressurser, og dette har vært det viktigste grunnlaget for
næringsvirksomhet. For å utnytte mulighetene for næringsutvikling i hele Troms
er det viktig med stabile og trygge transportårer, da det meste av
næringssatsingene henvender seg til markeder utenfor vår region —både nasjonale
og internasjonale.

Kultur:

Nord-Troms Regionråd er opptatt av kultursamarbeid på tvers av landegrensene
særlig mot nabolandene i Tornedalen. Dette har historisk vært et naturlig og viktig
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samarbeids- og samhandlingsområde for den nordlige delen av Troms, og har vært
viktig for å styrke egen identitet, språk og tradisjoner.

Kvenene: 

Det er bra at den kvenske revitalisering er tatt inn som et eget punkt i planen og at
viktige institusjoner i vår region (Halti kvenkultursenter, Storfjord språksenter og
Baaskifestivalen) er koblet på nordområdesatsingen.

Strategier: 

Kommentarer til infrastruktur: regionrådet støtter prioritering av
mellomriksvegene.

KAP 3 NÆRINGSSTRATEGIER, FOU OG KOMPETANSE
Nord-Troms Regionråd er enige i den beskrivelsen som gis i dette kapittel og
støtter de strategier som planutkastet trekker opp. Særlig er vi fornøyd med at det
skal tas utgangspunkt i regionale og lokale fortrinn, og at det i områder med tynne
næringsmiljø satses på videreføring av en distriktsrettet næringspolitikk. I denne
sammenheng vil Nord-Troms Regionråd anmode fylkesrådet om ferdigstillelse av
Nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms.

Kompetansebehov og høyere utdanning: 

Nord-Troms Regionråd vil understreke viktigheten av å bygge en robust
kompetanseinfrastruktur i hele fylket. Denne bør omfatte utdanninger på ulike
nivå og ses i nær sammenheng med arbeidslivets behov for kompetanse.

I gjennom Omdømmeprosjektet i Nord-Troms er det gjennomført en begrenset
kartlegging av fremtidig behov for arbeidskraft, og resultatet er tydelig på behovet
for fagarbeidere, dette gjelder både i privat og offentlig sektor. I tillegg vil det
være behov for kompetanse til velferdsyrkene.

I distrikter med demografiutfordringer som i Nord-Troms, med nedgang i
befolkningen og en skjev aldersfordeling, må vi tenke flere strategier. Vi vil ikke
klare å rekruttere tilstrekkelig kompetent arbeidskraft i forhold til behovet i
framtiden, til dette er konkurransen for stor. I tillegg til en rekrutteringsstrategi må
vi også ha en strategi for å produsere kompetent arbeidskraft til arbeidslivet i
regionen dersom vi skal lykkes. I den sammenheng er relevante tilbud på
videregående skole som kan produsere kompetent arbeidskraft i tråd med
arbeidslivets behov avgjørende. I tillegg er verktøy som studiesentrene veldig
viktig for produksjon av kompetanse på høyere nivå for å møte lokale behov. Vi
vil også nevne at både Midt- og Nord-Troms Regionråd har inngått
samarbeidsavtaler med UiT Norges arktiske universitet.

Rekruttere og beholde arbeidskraft: 

Nord-Troms Regionråd har gjennom Omdørnmeprosjektet arbeidet med bolyst i
regionen. Som planutkastet setter fokus på er tilgang på boliger en mangelvare. Vi
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har gjort en utredning blant kommunene i Nord-Troms i Omdømmeprosjektet. Vi
gjorde følgende funn;

behovet for midlertidige boliger anses som stort i alle kommuner
utleiemarked fungerer etter «jungeltelegraf»
det er behov for byggeklare tomter.

Nord-Troms arbeider med et mulig felles prosjekt for i første omgang heve
kompetansen hos de som arbeider med boligspørsmål i kommunene.

Samferdsels- og samfunnsstruktur: 

Nord-Troms Regionråd vil understøtte poenget med at utilstrekkelig
transportmessig infrastruktur hindrer positiv utvikling av landsdelen. Dette gir
gjenkjenning for oss i nordfylket med en stamvei som ikke er helårsåpen og med
viktige fylkesveger for næringstransporter som FV 866 og FV 868 som utgjør
store flaskehalser.

Handlingsrom for egne prioriteringer: 

En fortsatt sterk satsing på kommunale utviklingsfond er viktig.

I NORUT-rapport 2012:2 "Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms —
utviklingstrekk og gjennomgang av virkemidlene" blir det satt fokus på behovet
og viktigheten av god informasjon om virkemidlene i sonen. For å sikre god og
oppdatert informasjon som kan brukes i rekrutteringssammenheng vil vi foreslå at
Troms fylkeskommune utarbeider informasjon på sine hjemmesider slik som
Finnmark.

Strategier:
Forslag endring kulepunkt:

rekruttere og produsere kompetent arbeidskraft
forslag til nye kulepunkt:

bedre informasjon om tiltakssonen (gjerne med kalkulator ala Finnmark?)
god infrastruktur for å lette boligpress i byene - realisere Ullsfjordforbindelsen

KAP 4 SENTERSTRATEGI
Nord-Troms Regionråd støtter fylkesrådets anbefaling om at senterstrukturen
ligger fast. Regionrådet ser også positivt på at skolestedstrukturen skal bestå i
valgperioden.

Samferdsel og senterstruktur: 

Fokus på utvikling av felles bo- og arbeidsregioner er blitt sterkere den siste tiden,
og blir vektlagt stadig mer. Dette er en utfordring for den nordlige delen av Troms
med lange avstander og spredt bosetting, og dermed begrensede muligheter for
utvikling av felles BA-regioner. Dette understøttes i NORUT-rapport 2012:2
"Tiltakssonen for Finnmark og Nord-Troms» hvor det tydeliggjøres at det som
virkelig skiller Tiltakssonen fra andre regioner er de store avstandene og
befolkningstettheten. I tillegg har vi utfordringer med mange rassutsatte
veistrekninger i vår region, som også er en utfordring når man vil knytte
regionene tettere sammen.
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KAP 5 ARELPOLITIKK OG FORVALTNING
Positivt av planutkastet trekker fra Nord-Troms Plankontor som et godt eksempel.
Dette har vært et viktig og riktig grep for kommunene i regionen for å sikre
kompetanse og gjennomføringskraft i planarbeidet. Dette kompetansemiljøet kan
bygges videre på i framtiden med kompletterende plankompetanse på andre
områder, slik at de kan løse andre planoppgaver i tillegg til dagens hovedfokus
som er arealplaner. Dette har overføringsverdi til andre regioner i distriktstroms.

KAP 8 TANNHELSE
Nord-Troms er godt fornøyd med den satsingen som har vært på kompetanse
tilknyttet tannhelsen, gjennom etableringen av Universitetstannklinikk på
Storslett.

I forhold til kjeveortopedi må dagens pasienter enten reise til Hammerfest eller
Tromsø. Det medfører heldagsfravær og i noen tilfeller behov for overnatting for
pasient og evt ledsager (mange barn i pasientgruppen).

Strategier: 

Forslag til nytt kulepunkt:
• tilgang på kjeveortopedi i alle regioner i Troms

KAP 9 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING
Nord-Troms Regionråd vil understreke viktigheten av å prioritere skolene i
distriktene. Kompetansen som er bygd opp over tid i de videregående skolene er
viktig både for samfunns- og næringsutviklingen i de ulike regionene.

I planutkastet settes fokus på å beholde en desentralisert struktur på
studiespesialisering. Dette er selvfølgelig viktig, men man må samtidig ha med
seg signalene om økt behov for fagfolk både i næringsliv og offentlig sektor (ref
innspill under kap 3). Det å ha fagutdanninger ute i den enkelte regionen som er
tilpasset behovene i arbeidslivet er viktig. Dette gjør også at ungdommene lettere
kan få lærlingplass i en lokal virksomhet, og kanskje tilbud om jobb etter læretida
og virksomheten får kvaliflsert arbeidskraft.

Nord-Troms Regionråd vil oppfordre fylkesrådet til å sette et ekstra fokus på
borteboerne i fylket. Det er mange utfordringer for ungdom som må flytte på
hybel for å gjennomføre videregående utdanning. Erfaringer viser at tilgang på
hybel kan være avgjørende for hvor man velger å søke videregående skole. Det
kan være flere aktuelle tiltak for å trygge tilværelsen for borteboerne for eksempel
attraktive hybelanlegg, ordninger med vertsfamilier (slik som i Finnmark) o.l. I
tillegg bør det legges til rette for erfaringsutveksling og læring mellom de
skolestedene som har borteboere, hvilke tiltak jobbes med, rutiner for oppfølging
av elever og kontakt med foreldre mm.
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Egne strategier for borteboerne bør utvikles sammen med skolene og
vertskommunene.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms Regionråd bifaller forslag til høringsuttalelse til Fylkesplan for
Troms 2014-2025, og oversender uttalelsen til fylkesrådet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 20/14 Dekning av transportutgifter 16. mai 2014
Saksdokumenter: særutskrift møte i ungdomssatsingen RUST 27.01.14

Saksbehandler: Berit Fjellberg/Lisa M. Pedersen Solbakken

Bakgrunn: 

Ungdomsrådet i Nordreisa har stått som arrangør av dette vellykkede
arrangementet i en årrekke. Dette er et rusfritt arrangement, hvor ungdom fra hele
regionen har deltatt. Det har vært satt opp busser fra alle kommunene, slik at
ungdom har kommet seg fram og tilbake på en trygg måte.

16. mai 2014: 

Nordreisa ungdomsråd har sagt seg villig til å stå som arrangør. RUST bidrar på
lik linje som i 2012 og 2013 med bistand. Siden dette er et regionalt arrangement
er det ønske om at de andre kommunene bidrar økonomisk for å få arrangementet i
havn. I tillegg er det ønskelig at Nord-Troms Regionråd bidrar med transportstøtte
til bussing av ungdommene fra nabokommunene til Storslett som tidligere år.

Vurdering: 

Arrangementet er populært hos rnålgruppen. Dette er et godt rusfritt alternativ
som samler ungdom fra hele regionen. Dette bidrar til at ungdom blir kjent på
tvers av kommunegrensene og er også positivt i et omdømmeperspektiv. Det er
også trygge rammer med voksne vakter både på arrangementet og på bussene.
Politiet har også prioritert arrangementet og det er etablert et godt samarbeid med
dem.

Forslag til vedtak fra RUST: 

Nord-Troms Regionråd bevilger inntil kr 40.000,- til transport til 16.
mai-arrangementet i Nordreisa i 2014. Beløpet dekkes av fond i
regionrådet.
Alle kommunene må stille med reiseledere (på bussen) for sine
ungdommer.
Alle kommunene anmodes om å bidra med kr 5000,- hver til
gjennomføringen.
RUST-ungdommene stiller som hjelpevakter under arrangementet.
Regional ungdomskonsulent bidrar til organisering av transport og
lignende.

10

Side 324



Nord-Troms Regionråd DA
S. 1k. ir Sdurdn'

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 21/14 Oppnevning av representanter —arbeidsgruppe samarbeidsavtale med UiT
Norges arktiske universitet
Saksdokumenter: samarbeidsavtale mellom UiT og Nord-Troms Regionråd

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Samarbeidsavtalen ble undertegnet i 2012. I avtalens siste punkt fremgår det at
man skal opprette en arbeidsgruppe som skal følge opp sarnarbeidsavtalen. Denne
er pr i dag ikke etablert. Samarbeidsavtalen var grunnlag/utgangspunkt for et
felles møte mellom det nye rektoratet og Nord-Troms Regionråd 31.01.14. I dette
møtet ble man enige om å følge opp samarbeidsavtalen ved å opprette den omtalte
samarbeidsgruppen.

Kort om avtalen: 

Avtalen er en overordnet avtale om samarbeid mellom UiT og NTRR. Avtalen
markerer at begge parter ønsker å samarbeide i prosjekter innen utdanning
(herunder etter- og videreutdanning), forskning og eventuelt på andre områder av
felles interesse. For konkrete sarnarbeidsprosjekter skal det skrives egne
underavtaler.

Overordnet mål:
utvikle et faglig/strategisk samarbeid som bidrar til gjensidig vekst og

utvikling.

Mer konkrete mål for samarbeidet er som følger:
Med jevne mellomrom å identifisere sentrale behov for kompetanse,
utvikling og forskning i Nord-Troms.
Å ivareta en god dialog mellom UiTs ledelse/fagmiljø og sentrale
sarnfunns- og arbeidslivsaktører i Nord-Troms.
Å bidra til at innbyggere i Nord-Troms skal ha en stabil og langsiktig
tilgang til relevante utdanningstilbud gitt av UiT.
Å utvikle forsknings- og utviklingsprosjekter gjennom samarbeid mellom
regionalt arbeidsliv og UiT.

Avtalen omfatter følgende områder:
Utvikling og gjennomføring av grunn-, etter- og videreutdanning.
Utredningsoppgaver og masteroppgaver.
Forskning, herunder også større evalueringsarbeid og doktorgradsarbeid.

Utvikling av samarbeidstiltak:
Det påhviler partene ved sekretariatet å arrangere gjensidige møter, seminarer,
workshops og lignende for å drøfte framtidig utvikling og muligheter på
ovennevnte områder.
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Samarbeidsgruppe: 

Avtalens punkt 5 beskriver hvordan man kan følge opp samarbeidet;
«For å sikre en positiv utvikling av samarbeidet i denne hovedavtalen, etableres en
representativ samarbeidsgruppe på 5 personer med folgende mandat:

Ivareta et godt samarbeidsklima mellom partene.
Ta initiativ til utviklings- og forskningsrelatert arbeid.
Avklare finansiering, igangsetting og oppfolging av mulige
samarbeidsprosjekter.
Gi innspill til nye samarbeidsprosjekt overfor relevante aktorer i regionen
og ved UiT

Samarbeidsgruppen skal bestå av 2 representanter fra UiT fra regionrelevante
fakultets- eller instituttnivå, og av 3 representanter fra regionen. Fra NTRR skal
politisk ledelse og administrativ ledelse være representert, samt en representant
fra regionalt næringsliv.

Sekretariatet for samarbeidsgruppen skal ivaretas av U-vett ved UiT og Nord-
Troms Studiesenter i NTRR.»

Etter omorganisering ved universitetet vil sekretariatet bli ivaretatt av det
nyopprettede Senter for karriere og arbeidsliv.

Vurdering: 

Leder av studiesenter og daglig leder i regionrådet har vært i drøftingsmøte med
SKA (Senter for karriere og arbeidsliv) ved UiT 7. mars 2014. Møtet tok
utaanaspunkt i samarbeidsavtalen hovedområder som vi drøftet punkt for punkt.
(Eget notat fra møtet utarbeides.)

Møtet konkluderte med at det kan være fornuftig å arrangere utviklingsmøter 1-2
ganger pr år hvor man på forhånd setter et tema for det angitte møtet.
Administrasjonen vil derfor foreslå at det oppnevnes «noen» faste representanter i
samarbeidsgruppen som kan representere kontinuiteten i arbeidet. Øvrige
representanter inviteres med i forhold til tema som settes på dagsorden. SKA vil
ivareta den «faste» representasjonen fra UiT. Fra Nord-Troms vil representanter
fra regionrådet og studiesenteret utgjøre den «faste» representasjonen.

Forslag til vedtak: 

For å følge opp samarbeidsavtalen mellom UiT og NTRR oppnevner
begge parter representanter i en felles arbeidsgruppe.
Det oppnevnes 2 faste representanter fra Nord-Troms til arbeidsgruppen.
Den 3 representanten skal være en fagperson som inviteres med i forhold
til tema for utviklingsmøtet.
Som faste representanter fra Nord-Troms oppnevnes: ordfører Jan Helge
Jensen og rådmann Cissel Samuelsen.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Sak 22/14 Avklaring vedr regionale parker
Saksdokumenter:

prosjektskisse regionale parker pr august 2013
diskusjon i regionrådet august 2013
vedtak i prosjektgruppa orndømme oktober 2013

Saksbehandler: Berit Fjellberg

Bakgrunn: 

Ordningen med regionale parker forvaltes av Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet. Målet med verdiskapingsprogrammet for lokale og
regionale parker er økt verdiskaping og næringsutvikling i områder i Norge med
spesielle natur- og kulturverdier. Verdiskapingen vil i denne sammenheng være på
ulike felt, slik som sosial, kulturell, miljømessig og økonomisk verdiskapning.

Lokale og regionale parker er en samarbeidsmodell som er i ferd med å etablere

seg for lokal samfunnsutvikling og bærekraftig bruk av områder i Norge med

viktige natur- og kulturverdier. Formålet til parkene er å fremme helhetlig steds-

og næringsutvikling. Dette er en satsing som nå er inne i sitt tredje og siste år i

2014.

En mulig utviklingsstrategi for Nord-Troms? 

Prosjektgruppa i Omdømmeprosjektet har i flere sammenhenger dratet om
ordningen med regionale parker kan være en mulig vei for videreføring av
arbeidet i Omdømmeprosjektet. Det har også vært utarbeidet en skisse til hvordan
man kan jobbe med saken. Saken har også vært drøftet i regionrådet og i
arbeidsutvalget til regionrådet, og det har vært gitt positive tilbakemeldinger.

Prosjektgruppa i Omdornmeprosjektet har hatt oppe saken om regionale parker
01.10.13. Prosjektgruppa gjorde følgende vedtak:

"Sak 27/ 13 Regionale parker
Vedtak:
Omdommeprosjektet anbefaler at det avklares om ordningen med regionale
parker viderefores i 2014. På bakgrunn av dette utarbeides et forprosjekt for
regional park i Nord-Troms. Forprosjektet skal skissere hva som skal gjøres og
hva kostnadene vil bli i et hovedprosjekt. Ideen om regional park i Nord-Troms
er god. Dette vil bidra til å fore arbeidet med omdommebygging av Nord-
Troms videre. Omdommeprosjektet anbefaler at det jobbes videre med et

forprosjekt om regional park i Nord-Troms."

Vurdering: 

Det har vært stor aktivitet i Omdømmeprosjektet og i regionrådet for øvrig det
siste halve året. Det har dessverre medført at dette arbeidet ikke har blitt prioritert
i perioden rundt årsskiftet, noe som var nødvendig dersom man skulle søke å
komme med i ordningen (søknadsfrist mars 2014). Siden ordningen er inne i det
siste året er det lite aktuelt å sende søknad om deltakelse. Metoden for denne
utviklingsstrategien er vurdert som god, og kan gjerne brukes i et videre
utviklingsarbeid for Nord-Troms.
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Forslag til vedtak: 

Det er ikke aktuelt for Nord-Troms Regionråd å sende søknad om deltakelse i
verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 23/14 Anbefaling av finansieringsmodell OSO (overordna samarbeidsorgan UNN
og kommunene)

Følgende sak fra OSO legges fram til behandling i Nord-Troms Regionråd;

«Sammendrag og anbefaling
OSOhar som en av sine oppgaver å oppnevne medlemmer til kliniske samarbeidsutvalg og
andre arbeidsgrupper, samt gi disse mandat. I vedtektene heter det at sammensetningen i slike
grupper skal være lik fra begge partene, at brukerne skal være representert og at ansatte og
deres organisasjoner skal involveres. I tillegg er det et uttalt mål at fastleger i større grad skal
tas med i denne type arbeid.
OSOerfarer at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjett for og finansiering av det
arbeidet KSU og arbeidsgrupper er satt til å gjøre. Det foreslås derfor en modell for
finansiering av fellesaktiviteter.

Bakgrunn
En av Overordna Samarbeidsorgans (OSO's) oppgaver er å oppnevne medlemmer til kliniske
samarbeidsutvalg (KSU) og gi disse mandat. I tillegg oppretter OSOjevnlig andre
arbeidsgrupper for å utrede problemstillinger som er felles for kommunene og UNN. I
vedtektene heter det at sammensetningen skal være lik fra begge partene, at brukerne skal
være representert og at ansatte og deres organisasjoner skal involveres. Videre heter det i §5 i
vedtektene til OSO;
«OSOhar ikke eget budsjett. Partene i samarbeidet bærer selv sine kostnader».
OSOhar erfart at det stadig oftere blir reist spørsmål om budsjett for og finansiering av det
arbeidet som KSU eller arbeidsgruppene skal gjøre. Spesielt er dette knyttet til reise- og
møtekostnader og ikke minst frikjøp av fastleger.
Blant kommunene blir den økonomiske belastningen ulik og uforutsigbar. Noen kommuner
deltar ofte i slikt arbeid, og blir av den grunn påført kostnader for et arbeid alle kommunene
nyter godt av. Andre kommuner har lange reiseavstander, og blir påført store reisekostnader
for å delta på møter / aktiviteter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet. Noen
kommuner deltar ikke på noen slike aktiviteter, og har følgelig ingen kostnader knyttet til
dette.
For at arbeidet i OSOskal fungere godt, er det i alle sammenhenger vektlagt at partene skal
være likeverdige. I OSOsom organ fungerer dette godt, men i det praktiske arbeidet i KSU og
arbeidsgrupper oppnevnt av OSO,ser vi at deltakelsen / likeverdigheten kan være vanskelig å
oppfylle. Enforklaring på dette er manglende økonomi til å dekke kostnader for å delta i
arbeidet.
Fra OSO'sside er det ønskelig åfortsatt kunne etablere KSU'er og andre arbeidsgrupper, og det
er et uttalt mål å i større grad inkludere fastlegene i mange av de aktivitetene som er planlagt
eller igangsatt. Spørsmål om finansiering av slikt arbeid dukker stadig opp, uten at OSOhar
hatt noe strategi på dette.
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Det foreslås derfor å lage retningslinjer for hvordan slike fellesaktiviteter kan finansieres. Det
legges fram forslag på fem ulike modeller / varianter, hvor alle har som mål å sorge for en
finansieringsmodell som oppleves som rettferdig for partene og av og blant kommunene, og som
gir partene en økonomisk forutsigbarhet.

Vurdering
Forutsetningen for alle fem modellforslagene er åfølge opp det som står i vedtektene om
sammensetning; at representasjonen er lik mellom kommunen og UNN, og at partene dekker
sine egne kostnader, dvs, at kostnadene fordeles 50/50. I praksis betyr det at UNN innbetaler
samme beløp som de 30 kommunen i UNN bidrar med samlet sett.
Kostnadene for hvert KSU eller arbeidsgruppe vil variere ut fra sammensetning og arbeidets
omfang. Det foreslås derfor at partene innbetaler et åkonto-beløp tilsvarende det en forventer
vil være årskostnader for denne type aktiviteter. Ved årets slutt gjøres en endelig avregning, og
beløpet for neste årjusteres opp eller ned iforhold til det faktiske forbruk.

Fem mulige modeller for kommunenes andel;
Forutsetninger: Eksemplene tar utgangspunkt i at kommunenes andel skal utgjøre ca. 340
000,- pr. år. UNN bidrar med samme beløp, hvilket gir OSOca.680 000,- til disp pr. år for arbeid
i KSU og arbeidsgrupper.

Modell A. Fast grunnfinansiering +et beløp pr. innbygger.

Modell B. Differensiert grunnfinansiering +et beløp pr. innbygger,

Modell C.Kun grunnfinansiering - likt beløp.

Modell D. Kun grunnfinansiering - differensiert beløp

Modell E. Beløp pr. innbygger.

Modell A. Fast grunnfinansiering + et beløp pr. innbygger.
Grunnfinansiering kr. 5 000,- pr. kommune =kr. 150 000,-
Beløp pr. innbygger (kr. 1,- pr. innbygger) = kr. 189 849,-
Totalt - kommunenes halvdel =kr. 339 849,-

Konsekvens eksempelkommuner;
Harstad =kr. 29 400,-
Nordreisa =kr. 9 851,-
Evenes =kr. 6 391,-

Modell B. Differensiert grunnfinansiering + beløp pr. innbygger.
Grunnfinansiering kr. 3 500,- for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)
Kr. 6 000,- for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)

Kr. 10 000,- for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)
Grunnfinansiering =kr. 148 500,-
Beløp pr. innbygger (kr. 1,- pr. innbygger) = kr. 189 849,-
Totalt - kommunenes halvdel =kr. 338 349,-

Konsekvens eksempelkommuner;
Harstad =kr. 34 400,-
Nordreisa =kr. 10 851,-
Evenes =kr. 4 891,-

Modell C.Kun grunnfinansiering - likt beløp.
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Grunnfinansiering, 30 kommuner (6 kr. 11 300,- pr kommune)

Totalt - kommunenes halvdel =kr. 339 000,-

Konsekvens eksempelkommuner;
Harstad =kr. 11 300,-
Nordreisa =kr. II 300,-
Evenes =kr. 11 300,-

Modell D.Kungrunnfinansiering - differensiert beløp
Grunnfinansiering kr. 7 500,- for kommuner under 3 000 innbyggere (19 stk)

Kr. 13 000,- for kommuner under 10 000 innbyggere (7 stk)

Kr. 27 000,- for kommuner over 10 000 innbyggere (4 stk)

Totalt - kommunenes halvdel =kr. 341 500,-

Konsekvens eksempelkommuner;
Harstad =kr. 27 000,-
Nordreisa =kr. 13 000,-
Evenes =kr. 7 500,-

Modell E.Beløp pr, innbygger.
Beløp pr. innbygger (kr. 1,80 pr. innbygger), 189 849 innbyggere å kr. 1,80
Totalt - kommunens halvdel =kr. 341 728,-

Konsekvens eksempelkommuner;
Harstad =kr. 43 920,-
Nordreisa =kr. 8 732,-
Evenes = kr. 2 504,-

Vedtak
OSOser behovet for etablering av felles budsjett for å sikre deltakelse fra

brukerrepresentanter og fastleger i KSU og arbeidsgrupper oppnevnt av OSO.
OSOber kommunerepresentantene fremme forslag for sine regionråd om

finansieringsmodell for fastlegenes deltagelse.
UNNfinansierer brukerrepresentanters deltagelse.
Ordningen evalueres årlig.»

Innstilling fra rådmannsutvalget: 

Nord-Troms Regionråd anbefaler sine eierkommuner å velge modell E «Beløp pr.
innbygger». Beløp pr. innbygger utgjør kr. 1,80 pr. innbygger, og vil være det
rimeligste alternativet for Nord-Troms kommunene.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 24/14 Omdømmestrategien for Nord-Troms
Saksdokumenter: Sak 1/14 Forslag til omdømmestrategi for Nord-Troms

Saksbehandler: Silja Karlsen

16

Side 330



Nord-Troms Regionråd DA

Under behandling av denne saken var følgende tilstede fra Omdømmeprosjektet:
Silja Karlsen, Lisbeth Holm, Inger Marie Åsli, Rolf Johansen og Maria Figenschau.

Det er gjennomført en identitets- og omdømmekartlegging for Nord-Troms, hvor
900 innbyggere og 650 eksterne fra Tromsø og Alta er intervjuet. Kartleggingen
ble presentert i møtet av Kåre Stig Nøstdal, TIBE PR.

Det å bygge et omdømme tar tid, og Omdømmeprosjektet har vært starten på et
slikt arbeid for regionen. Dette arbeidet er forankret i Nord-Troms strategiene:
Innsatsområde 5 —profilering av Nord-Troms, der Nord-Troms regionråd har
følgende overordnede målsetting:
"Felles profilering og merkevarebygging for å skape bolyst ogfremstå som en
livskraftig region".

Målet med dette arbeidet i regi av Omdørnmeprosjektet er å:
Utarbeide en omdørnrnestrategi for regionen som skal bidra til at vi når det
overordnede målet.
Utarbeide tiltak/ verktøy som skal styrke regionens omdørnrne.

For nå disse målene har Omdømrneprosjektet gjennomført ulike prosesser. Dette
presenteres i notatet under og i møte 25.mars.

Situasjonsbeskrivelsen
Omdømmeprosjektet har definert faktisk situasjon for regionen og ønsket
situasjon i forhold til arbeidet med omdømmebygging av regionen.

Figur 1 Faktisk og ønsket situasjon for Nord-Troms

T1BE PR

Hvor vi er og hvor vi vii
Faktisk situasjon:

Det er i dag en svak felles identitetsfølelse
hos innbyggerne knyttet til regionen

lav kjennskap til hva regionen har å by på

Utfordrende å skaFe kompetanse

For lav vekst det private næringslivet

Tilbakegang i folketall, og lav kvinneandel

ønsket situasjon:

1. Innbyggerne i regionen er stolte av sine

lokalsamfunn, og av å være en del av Nord-

Troms

2 Gjennom tydelig og målrettet kommunikasjon
ha- man klart å knytte ønskede assosiasjoner til

Nerd-Troms

3 Vi er svært konkurransudyktig med hensyn til å

trekke til oss, den rette arbeidskraften

Vi tar sterk vekst i privat næringsliv, - særlig

innen reiseliv og turistrelaterte næringer

BeFolkningsvekst, og særlig kvinner ønsker seg

til Nord- Troms. - Spennende jobber i vakker

natur
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For å nå den ønskede situasjonen er omdømmebygging av regionen et verktøy
som regionen har valgt å bruke, jf. prosjekt Omdømmebygging i Nord-Troms.

Målgrupper for styrt kommunikasjon
Fra strategisk plan for Nord- Troms Regionråd kommer det fram spesielt to
områder det er viktig å satse på for regionen:
1."satse på kvinner og unge i årene fremover"
2."I dagens arbeidsstyrke er gjennomsnittsalderen relativt høy. Mange vil derfor
gå ut av arbeidsstyrken og inn i pensjonistenes rekker i årene som kommer"

På bakgrunn av dette vil prosjektgruppa anbefale regionen å prioritere en styrt
kommunikasjon om Nord-Troms, rettet mot unge, spreke jenter innenfor disse
målgruppene:

potensielle tilbakeflyttere
potensielle innflyttere
innbyggere og næringsliv
potensielle næringsetablerere

Stedskvaliteter og kompetansebehov
Omdømmebygging handler i hovedsak om å synliggjøre stedskvaliteter.
Stedskvaliteter som enten er unike for vår region, eller i alle fall kan virke som en
motivasjonsfaktor for utvalgte målgrupper. I tillegg må vi synliggjøre
jobbmuligheter som finnes i regionen for å tiltrekke oss nye innbyggere.
Dette reiser to sentrale spørsmål:

Hvilke stedskvaliteter har vi som kan virke tiltrekkende på segmenter innenfor
denne målgruppen?

Hvilke kompetanse er det vi trenger i årene fremover?

Gjennom Omdømmeprosjektet har det vært gjennomført et betydelig arbeid i
forhold til å kartlegge stedskvaliteter i de ulike kommuner. Disse stedskvalitetene
er samlet i egne dokument «Skattekister» for de ulike kommuner.

Det er gjort en enkel kartlegging av fremtidig behov for arbeidskraft i kommunene
og de største bedriftene (antall ansatte) i hver kommune, og på bakgrunn av disse
funnene er det gjort en markedssegmentering i forhold til de behov og fortrinn
regionen som helhet har. (Nord-Troms Studiesenter (NTSS) skal gjøre en grundigere
kartlegging av de fremtidige behovene kommunene har i forhold til kompetanseheving i egen
organisasjon og rekruttering av arbeidskraft utenfra (jf. strategiene for NTSS). Det er tenkt at dette
også skal gjøres i deler av næringslivet. På bakgrunn av disse kartleggingene vil man i større grad
kunne drive målretta kommunikasjon til ønskede målgrupper.)

Dette har dannet grunnlaget for å finne frem til de stedskvaliteter vi mener er mest
interessante i forhold til vårt arbeid. Gjennom ulike prosesser har prosjektgruppa
jobbet sammen med TIBE PR for å starte arbeidet med å utforme en
omdømmestrategi for regionen. I prosessen er det gjennomført en Identitets- og
omdømmekartlegging av Nord-Troms. Resultatene herfra vil bli presentert på
møtet 25.mars og vil si noe om hvor vi har "gap" i forhold til ønsket situasjon for
regionen (figur 1). Disse gapene må sammen med tiltak/verktøy utarbeidet av
Omdømmeprosjektet inngå i handlingsplanen i omdømmestrategien for regionen.
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Utvalgte stedskvaliteter
I løpet av forprosjektet kom «tre stammers møte» opp som et stikkord for mulig
retning å jobbe etter. Det viste seg imidlertid at det var noe sprikende holdninger
til dette hos de unge innbyggerne. Man valgte derfor å endre dette sporet som
hovedretning, og finne andre, mer samlende alternativer.
Det er særlig tre områder vi vil rette fokus mot:

Samarbeid og samhandling (gjenoppbyggingen av Nord-Troms etter krigen)
Samarbeid og sameksistens (tre stammers møte)
På lag med elementene (naturen og naturbrukeren)

Vi mener disse tre områdene kan skape stolthet hos målgruppa (og andre
innbyggere) og virke tiltrekkende, dersom det brukes på riktig måte.
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Visjon og målsetninger for omdømmestrategien (behandlet og vedtatt sak 1/14
og 8/14)
Vår visjon tilknyttet omdømmestrategien for Nord- Troms:
"Om 20 år er det dissestativ utenfor hvert annet hus"

Målsetninger for å oppnå ønsket situasjon:
Hovedmål:
Gjennom handlinger og kommunikasjon skal vi sammen;

Bidra til økt stolthet, og en sterkere felles tilhørighet/ identitet knyttet til Nord-
Troms hos egne innbyggere i regionen

Knytte ønskede assosiasjoner til Nord- Troms hos prioriterte målgrupper

Delmål
Nord-Troms skal være en arena for livsglede og kreativitet, som gir nyskapning,

basert på vår unike natur og kultur.
Vi skal bidra til å iverksette tiltak som i løpet av de neste IO år gir en vekst på 25

% i privat verdiskaping i regionen

På bakgrunn av de utvalgte stedskvalitetene og for å oppnå ønsket situasjon blir
valg av posisjon for Nord- Troms:

At vi skaper nye og formidler gamle historier om samarbeid, pågangsmot og
gjennomføringsevne. Dette vil få fram innholdet i de utvalgte stedskvalitetene.

Dette ble behandlet og vedtatt i møte i NTRR i sak 1/14 og 8/14.

Budskap som skal brukes i kommunikasjonen
Prosjektgruppa har tatt visjonen og målsetningene med i det videre arbeidet, og
gjennom prosesser med TIBE PR, Identitets- og omdømmekartlegginga og
behandling i styringsgruppa (rådmannsutvalget) kommet fram til at "Der
kontraster former folk" bør brukes for å nå målgruppene som er definert tidligere.

Gjennom kreative strategiske prosesser har vi kartlagt de mange kontrastene som
er høyaktuelle for Nord-Troms. Vi kartla disse til å være;

Kulde/Varme
Mørketid/Lyst hele døgnet
Mangfoldet av folkeslag
Historie/Fremtid
Midnattsol/Nordlys

Vi skal gjenspeile kontrastene som former folket gjennom de aktuelle kontrastene
som er rundt folket i Nord Troms. I det visuelle formspråket vil vi gjennom å sette
sammen menneske og natur vise kontrastene. Vi vil bruke menneskelige faktorer
som samhold, historier, omtanke for hverandre og opplevelser som gir merverdi
for menneskene, opp mot faktorer i naturen som fjell og tinder, vidder, høyder,
vann, vind, gnistrende frost, frisk luft, lys, midnattsol, nordlys, mørketid, lyst hele
døgnet og ekstreme værforhold. Dette mener vi folket i Nord Troms vil kjenne seg
igjen i.
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Styringsgruppen har i sak 1/14 godkjent logoen "Der kontraster former folk —
Nord-Troms".
Prosjektgruppen har i sak 3/14 (møte 24.mars) til styringsgruppen foreslått at
logoen får et logomerke som skissert og at fargevalget blir som under.

Tanken bak - Der kontrastene former folk - er å belyse de sterke kontrastene mel-
lom naturen og menneskene. Kontrastene er større i Nord Troms, og dette former
folket som bor her.
Vi mener man kan høste mye av denne løsningen; Vi treffer målgruppen og
snakker til alle målgrupper. Det er en løsning man lett kan relatere seg til og
forstå. Det er ikke en løsning som er tidsbesternt, men noe vi kan bygge videre på
som en del av den totale identiteten.
Logoen står godt alene. Den gir rom til å tenke innenfor gitte, positive rammer. Vi
treffer riktig om tankene går til Nord-Troms som kan gjenkjennes i bildene vi
visuelt formidler. Løsningen er ikke jålete eller feminin, men kraftig, tydelig og
med mening!

Fargevalg
Fargeforsiag til Nord Troms sin logo:
Med naturen i Nord-Troms som fargepaiett har vi valgt bla som hovedfarge, med

pul som sekundærfarge.

I vedlegget viser vi eksempler på visuelle uttrykk som forsterker, puster liv og gir
innhold til logo/payoff.

Forslag til vedtak: 

Nord-Troms regionråd godkjenner logoen for Nord-Troms med de
fargeforslag som foreligger.

Forslag til pkt 2 fremmet i møte: 

Regionrådet ber prosjektgruppa for omdømmeprosjektet rendyrke logo med
hensyn til logomerke og bokstav-valg.
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Vedtak: forslag til pkt 1.og pkt 2. ble enstemmig vedtatt.

Sak 25/14 Høring - Kvænangsruta
Saksdokumenter: Høringsbrev fra Troms fylkestrafikk av 17.03.14

Saken legges fram uten innstilling (grunnet kort tid fra brev mottatt til utsending
av saksdokumenter).

Forslaz til vedtak fremmet i møte: 

Forslag til høringsuttalelse presentert i møte vedr «Kvænangsruta —skoleskyss»
godkjennes og sendes Troms fylkestrafikk. I tillegg utarbeides en egen uttalelse
vedr ulike båtruter i hele nordfylket som sendes fylkesrådet, uttalelsen skal sendes
styret i regionrådet til godkjenning før den sendes fylkesrådet.

Vedtak: forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

DISKUSJONSSAKER:
Tema rådsforsamlingen i Kvænangen —arbeidsutvalget foreslår å sette fokus på
nærings- og utviklingsplan for Nord-Troms. Kompetanse, infrastruktur og nyskapning.
Invitere ffikesråd, næringsutvalg i kommunene, næringskonsulenter, m Oppfolging
etter startseminaret i oktober 2013. Kan deles i to deler —rolleavklaringer i del I —
strategier og tiltak i del 2. Dato for rådsforsamlingen ble tidligere endret til tirsdag
20. mai. Nå viser det seg at KS skal presentere Kommuneproposisjonen samme dag i
Tromso. Det må derfor settes ny dato for rådsforsamlingen (i henhold til
selskapsavtalen skal representantskapsmote avholdes innen utgangen av mai).

o Oppfolging bestemt i nwtet: Ny dato: 21.mai i Sorstraumen.
Fylkesråden/filkesrådet inviteres til mote.

Diskusjon vedr friluftsråd og friluftsliv i Nord-Troms. Arbeidsutvalget onsker at

regionrådet diskuterer denne saken, og avklarer videre arbeid med tema. Som

bakgrunn for diskusjonen vises det til notat fra forum for natur og friluftsliv og

innspill til samme notat fra verneområdeforvalter og Nasjonalparksenteret. Se vedlegg

o Oppfolging bestemt i nwtet: saken settes på dagsorden i regionrådsrnote 24.
juni. Hugo Tingvoll inviteres til å orientere om saken (det settes av 1 time)

ORIENTERINGSSAKER:
K11600:

Orientering om KomOpp og utredningsarbeid vedrørende vekslingsmodellen for

barn- og ungdom og helsefagarbeider, Hilde Thomassen, rådgiver KomOpp

opplæringskontoret for offentlig sektor i Troms og Nils Alm, assisterende rektor ved

Nord-Troms videregående skole orienterte om saken (presentasjonen er vedlagt)
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OPPFØLGINGSSAKER:
Sykestuesenger —oppfølging —sette på dagsorden på regionrådsmøte. Jan Helge
innleder dialog med regionrådet i Vest-Finnmark —strategier og videre jobbing —det
er viktig å koble seg på arbeidet i Finnmark. Saksrådmann Gaino har folgende
orientering: «Jeg har snakket med rådmannen i Alta; Bjørn-Atle Hansen om hva som
gjøres i Finnmark iforhold til sykestuesengene. Han kunne fortelle at det er Alta og
Nordkapp som tidligere har jobbet med sykestuefinansieringen. Alta kommune jobber
ikke lenger med sykestuefinansieringssaken, da de er forespeilet endringer gjennom
utredningen som er foretatt i regi av Helse Nord for å kartlegge helsetilbudet i Alta og
Vest-Finnmark. Der foreslås det følgende endringer for Alta:

Det er foreslått en økning i antall polikliniske konsultasjoner med 80 prosent

Økning i kirurgisk dagbehandling på 115 prosent

Øke antall plasser ved sykestua til 20 senger

MR og ultralyd i tillegg til å opprettholde det billeddiagnostiske tilbudet som

er iAlta i dag

Økningen kommer fra Hammerfest sykehus og tilsvarer åtte prosent av den

nåværende aktiviteten ved sykehuset

Hansen er ikke kjent med at noen av de andre kommunene jobber for losninger etter
01.01.16. Det er ståa i Finnmark.»

Oppfolging bestemt i mote: rådsoråforer Jan Helge Jensen folger opp

saken videre med kontakt mot Finnmark

Positive og negative konsekvenser av interkommunalt samarbeid—onske om en
gjennomgang av alle ordninger med referanse til rapporten fra 2012. Dette arbeidet
er ikke ferdigstilt i rådmannsutvalget. I tillegg kan man se på fordelingsnokler for
drift. Rådmannsutvalget orienterer om status.

Fra motet: rådmenn skal presentere resultatet av arbeidet i juni-motet.

Strekningsstrategi Nord-Troms —hvordan folge opp denne saken? Nord-Troms har
fått gjennomslag for mange store veiprosjekter på stamveinettet. Denne saken kan tas
opp i mote medftlkesrådet i Troms.

Fra motet: denne saken implementeres i handlingsplan 2014-2015.

Boligutvikling i Nord-Troms (fellesprosjekt —søknad Husbanken) Søknaden er
under utarbeidelse i Storflord kommune, og soknad skal sendes innen kort tid. Dialog
er etablert med Husbanken. Orientering om status ved Storfjord kommune.

Fra motet: soknad er sendt Husbanken —svar ikke mottatt pr dato. Denne
saken implementeres i handlingsplan 2014-2015.

Motet hevet kl 1710.

Rett protokollutskrift bevitnes
25.03.2014

Berit Fjellberg
Referent
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Nord-Troms Regionråd

Regionrådsmøte i Olderdalen
Tirsdag 25.03.2014

Nord - Troms videregående skole
Helse-og oppvekstfag på skolestedene

Nordreisa og Skjervøy
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Tilbud i dag og elevsituasjon.
Etterutdanningfor helsefagarbeidere
Vekslingsmodellen-tiltak for økt rekruttering av
fagarbeidere
Erfaringerog modeller der ordningahar vært praktisert.
Lærlingeri kommunene i dag - opplæringskontoretsrolle
Behovi kommunene ?

Vår modell i Nord -Troms? Forpliktendeavtaler ?

Sakertil presentasjon/diskusjon:
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2 klasservgi helseog oppvekst - 30 elevplass'er
til sammen25 elever (9) 2013-14

17søkere 2014-15

klassevg2 helsefagarbeider 15elevplasser
Welever 2013-14

13søkere 2014-15

klassevg2 barne- og ungdomsarb 15elevplasser
15(4)elever 2013-14
6 søkere 2014-15
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* Et etterutdanningstilbudfor helsefagarbeidere.
Samlingsbasertog tilrettelagt for fagarbeidere i jobb

Søknadsfristtapril

* Kreftomsorgog lindrendepleie (Skjervøy)

* Psykiatri (Tromsø)

* Eldreomsorg (Tromsø)

Fagskolei helsefag
Tilbud i Troms/Nord-Troms
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Et prosjekt initiert av UD med mål å økti1
lærlingplasseri barne-og ungdomsarbeiderfagetog
helsearbeider-faget.

Troms og Akershusfylkeskommunedeltar og har
gjort en del erfaringer.

I vekslingsmodellensamarbeiderkommune og skole
sværtnært i alle 4 opplæringsår

Elevenblir lærlingetter i.år på videregående og får
lærlinglønnafordelt over tre år
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Eksempelfra Akershus
Bjørkelangen videregående skole

33 elever tatt inn på Vg1HO
18elever søkte plassi vekslingsmodellenetter
skolestart
12elever har fått plassetter intervju
Prosjektgruppebåde lokalt og fylkeskommunaltmed
samme prosjektleder
Samarbeidsmøtermed kommunene Fet, Sørumog
Aurskog-Høland
Utvikle:- Gjennomføringsmodell- Opplæringsbokfor
elever/lærlinger- Veiledningsheftefor
veiledere/instruktører
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Vekslingsmodell

Vekslingsmodell helse- og oppvekstfag
4-årig opplæringsløp

1. år
elev i skole

Timer i prrr organiseres i

temaer og økes fra 6t til

13t for å veksle mer

mellom sko e og bedrift.

På skolen:
Fellesfag: Norsk, engelsk,

matematikk og kroppsøving.

(Naturfag utsettes til Vg3)

Programfag: Helsefremmede

arbeid og yrkesutøvelse.

2. år
Lærling i bedrift

(2d) og elev
skole (3d)

På skolen:
Fellesfag: Norsk, engelsk, og

kroppsøving. (Samfunnsfag

utsettes til Vg3)

Programfag:

Helsefremmede arbeid,

yrkesutøvelse,

kommunikasjon og

samhandling.

3.år
Lærling i bedrift

(3d) og elev i
skole (2d)

På skolen:
Fellesfag: Naturfag,

samfunnsfag, kroppsøving

Programfag:

Helsefremrnede arbeid,

yrkesutøvelse,

kommunikasjon og

sarnhandling. 


4.år
Lærling i bedrift

(5d) og elev
skole (periode)

På skolen:
lx3 uker

Koble teori og praksis.

Oppsummering og

planlegging før skifte til nytt

arbeidssted.

"T1

OQ
-513
XSt

sauSal

juogaJæj
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Status pr 07.11.13Bedrift

Alle kommuner har underskrevet intensjonsavtale

Sørum og Fet har underskrevet bindende avtale

A-H ønsker å delta, men ikke med ekstra læreplasser

Skole

12 elever: 5 HE, 7 BUA

A- H elever: 4 HEogi BUA

Sørum 3 elever: 3 BUA

Fet 4 elever: i HE og 3 BUA

Vekslingsmodell
EksempelAkershus
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4. Lærlingtilskudd
4. Kr112 729 fordelt etter utplasseringsandelper år i 3 år

2. år: 2/9 (2 dg. i bedrift) Kr25 051=

Kr 2 o88 per mnd. i 12 mndr
4. 3. år: 3/9 (3 dg. i bedrift) Kr37 576 =
4. Kr 3 131per mnd. i 12 mndr

4. år: 4/9 (4 dg. i bedrift) Kr50 102=

Kr 4 175per mnd. 112 mndr

Vekslingsmodell
EksempelAkershus
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* Lærlinglønn
* Andelfor hvertav opplæringsårenei bedrift

(prosentav nyutdannetfagarbeiderslønn= 100 %)

1. år (Vg1): 0
2. år (Vg2): 2/10 = 20 %
3. år (Vg3): 3/10 = 30 %
4. år (Vg4): 5/10 = 50 %

Vekslingsmodell
EksempelAkershus
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* Kvænangen 3 (2bua+lhf) Søkere i år: 3 (hf)

Nordreisa 4 (3hf+lbua) Søkere: 5 (4bua+lhf)+2IKT

Skjervøy 9(3bua+5hf+likt) Søkere: 7 (4hf) +2ikt+lkokk

Kåfjord 2( 2bua) Søkere: 3 (2bua+lhf)

* Lyngen 2 (ihf + ibua) Søkere: 2 (ibua + ihf)

Storfjord o Søkere: i bua

Lærlingeri Nord Troms
ved Komopp/Hilde Thomassen
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Fagarbeiderlønnfordelt 2 år

Personalressurs

Rettighetselevertilskudd2100 pr mnd

Kostnader ved å ha lærlinger
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Rekrutteringsarbeid
........

........
........

........
...

....................

Yrkes-NM

Internasjonalisering

Besøkvgs

Trivselsundersøkelse
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Fylkesmanneni Troms
RomssaFyIkkamänni

Mai 2014

Utviklingi kommuneøkonomien i
Troms 2013/2014

> Økonomiske nøkkeltall basert på foreløpige KOSTRA-tall for 2013

> Tall fra kommunenes budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017

5513/KOSTRA /7:ors 2014)

Kommunenes budsjett on•_,-;ic-/-ornip/cn 20 -.4-201 7 som er sendi il Fslkesmonnen

Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: 77 64 20 00 Avdeling postmottak@fmtr.no
Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: 77 64 21 39 Justis- og www.fylkesmannen.noltroms

sosialavdelingen
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Foreløpige KOSTRA-tall for 2013

Driftsresultatene i 2013 for Troms-kommunene sett under ett ble noe svakere enn i året
før, og resultatene ble noe svakere enn landsgjennomsnittet. Lånegjelden gikk litt ned,

men er fremdeles betydelig høyere enn landsgjennomsnittet. Nivået på de frie

fondsmidlene (disposisjonsfond) økte, men er fortsatt lavt sett i forhold til
landsgjennomsnittet.

Om rapporteringen og tallgrunnlaget

SSBpubliserte 17. mars 2014 foreløpige KOSTRA-talll for 2013. Vi benytter i rapporten tall på

konsernnivå, det vil si tall for hele kommunen, inkludert kommunale foretak,

interkommunale samarbeid og interkommunale selskap2. Tallene som er sendt inn er teknisk

sett godkjent av SSB, men må sees på som ureviderte tall ettersom regnskapene til

kommunene ikke har blitt revidert ennå. De endelige, reviderte tallene blir publisert 16. juni

2014.

Rapporteringsfristen for å komme med i publiseringen 17. mars var 17. februar. 22 av 24

kommuner (92 %) i Troms rapporterte KOSTRA-tall i tide til å komme med i publiseringen av

foreløpige KOSTRA-tall for 2013. Kun Bardu og KarlsØy kommuner rapporterte ikke i tide, og

det er derfor foreløpig ikke publisert KOSTRA-nøkkeltall som inkluderer regnskapstall for

2013 for disse kommunene.

Antall kommuner som ikke har rapporterte i tide til å komme med i publiseringen av de

foreløpige KOSTRA-tallene er meget lavt for 2013 i forhold til tidligere år, noe som er

positivt. I rapporteringen av 2012-tallene var det 6 kommuner som ikke kom med i

publiseringen i mars. Tilsvarende antall var 9 for 2011, 5 for 2008-2010 og 9 for 2007.

KOSTRA-tallene er sentral styringsinformasjon for kommunene. Det er viktig at kommunene

kan benytte seg av tallene på et tidligst mulig stadium, blant annet i forbindelse med

utarbeidelsen av årsmeldingen som skal avlegges innen 31.3 hvert år. Videre inngår de

foreløpige KOSTRA-tallene i statens beregninger av behov for overføringer til

kommunesektoren for kommende år, som presenteres i kommuneproposisjonen.

1 KOSTRA står for KOmmune-STat-Rapportering. KOSTRA ble startet som et prosjekt i 1995 med formål å samordne og

effektivisere all rapportering fra kommunene til staten, samt å sørge for relevant styringsinformasjon om kommunal

virksomhet, måle ressursinnsats, prioritering og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Fra 2001 var alle

kommuner og fylkeskommuner med i KOSTRA. KOSTRA baseres på elektronisk innrapportering fra kommunene til SSB, samt

på data fra en rekke andre kilder i og utenfor SSB.

2 Konsern består av kommuneregnskap og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og

Interkommunale selskaper (IKS). Interkommunale samarbeider er inkludert i vertskommunens

konsernregnskap. Regnskapene til IKS er fordelt på eierkommunene etter eierandeler hentet fra Foretaksregisteret i

Brønnøysund.
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Det er spesielt oppløftende at Torsken kommune for første gang har rapportert
regnskapstall i KOSTRAetter at kommunen i desember 2013 kom å jour med regnskapene til
og med 2012 etter et omfattende prosjektarbeid. Foreløpig er det publisert tall for 2012 og
2013 for kommunen.

På landsbasis er det 28 av 428 kommuner som for 2013 ikke har rapportert regnskapstall i
tide til å komme med i publiseringen av de foreløpige tallene. Dette innebærer at 93 % av
kommunene har rapportert. I rapporteringen for 2012 var det 38 av 429 kommuner som ikke
rapporterte innen fristen (dvs. at 88,5 % av kommunene rapporterte i tide).

Ettersom ikke alle kommuner har rapportert, er tallene for landet u/ Oslo basert på anslag
der det beregnes tall for manglende kommuner. Dette gjelder også fylkesgjennomsnitt i
fylker der ikke alle kommuner har rapportert. Regnskapstallene estimeres på bakgrunn av de
kommunene som har rapportert til KOSTRA. Gjennomsnittstallene for Troms vil dermed
kunne endres når de to de siste kommunene har rapportert, og i tillegg vil tallene kunne
endres etter at regnskapene er revidert. Tallene må derfor tolkes med en viss forsiktighet.

Harstad og Bjarkøy kommuner ble fra 1. januar 2013 sammenslått til én kommune, Harstad
kommune. Det er i rapporten ikke vist tall for årene 2011 og 2012 for den nye kommunen.

Endring i inntekter og utgifter

Tabell 1 viser prosentvis endring i brutto driftsinntekter og brutto driftsutgifter de to siste
årene.




2011 2012 2012 2013

Kommune Inntektsendnng Utgiftsendring Inntektsendring Utgiftsendring
Tromsø 5,4% 5,7% 5,7% 7,2%

Harstad (f.o.m. 2013)





Kvæfiord 3,5% 5,9% 3,4% 1,7%

Skånland 2,3% 2,1% 1,4% 5,6%
lbestad 8,3% 2,8% 6,7% 6,3%

Gratangen 0,2% 2,5% 4,5% 3,7%
Lavangen 8,0% 4,8 % -1,0% -1,8%

Bardu 1,6% -2,2%




Salangen 7,6% 3,9% 6,7% 5,9%
Målselv 5,0% 4,1% 2,1% 3,9 %

Sørreisa 8,7% 8,5% 2,2% 5,1%

Dyrøy 5,2% 7,8% -0,1% 2,0%
Tranøy 7,1% 10,6% 0,0% -0,6%

Torsken




4,4% 2,6%

Berg 1,1% 4,4% 4,0% -0,1%
Lenvik 9,0% 5,7% 2,4% 4,2%

Balsfjord 5,7% 7,9 % 4,1% 4,9%

Karisøy 7,7% 6,0%




Lyngen -0,2% 7,5% 3,6% 5,6%
Storfjord 2,7% 2,8% 0,0% -3,0%

Gåivuotna KMjord 3,9% 4,1% 3,4% 1,5%
Skjervøy 5,6% 1,6% 1,8% 0,8%

Nordreisa 8,9 % 7,3% 6,6% 5,1%
Kvænangen 23,5% -0,2% -11,5% 8,1%
Troms 6,2 % 5,0% 4,8% 5,6%
Troms u/Tromsø 6,7 % 4,6 % 4,2 % 4,6 %
Landet u/ Oslo 7,2 % 6,9 % 4,8% 5,2 %
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I 2013 vokste utgiftene mer enn inntektene. For Troms vokste utgiftene med 5,6 %, mens

inntektene vokste med 4,8 %. Tilsvarende tall for Troms u/ Tromsø var 4,6 % for inntektene

og 4,2 % for utgiftene. 13 kommuner hadde større vekst i inntektene enn i utgiftene.

I 2012 vokste inntektene mer enn utgiftene. Også da hadde 13 kommuner større vekst i

inntektene enn i utgiftene.

Avskrivninger er en del av kommunenes brutto driftsutgifter, men elimineres før resultatet

fastsettes (motpost). Disse gir altså ikke resultateffekt - det er avdragsutgiftene som gir

resultateffekt i kommuneregnskapet. Hvis en i tillegg tar hensyn til den særskilte

regnskapsføringen av premieavvik på pensjon, var utgiftsveksten i 2013 lavere enn

inntektsveksten, og vice versa i 2012. I 2012 var det et spesielt stort positivt premieavvik

(som da ble inntektsført det året, og «reduserte» brutto driftsutgifter).

Utvikling i brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat er de totale driftsinntektene fratrukket utgiftene som er knyttet til den

årlige driften av kommunen (lønns- og pensjonsutgifter og andre løpende driftsutgifter). Et

godt brutto driftsresultat kan benyttes til å svare for høye rente- og avdragsutgifter som

følge av høy lånegjeld, til egenkapital i investeringer eller til å håndtere uforutsette utgifter

eller svikt i inntektene.

I brutto driftsresultat inngår også avskrivninger (som er et økonomisk uttrykk for

verdiforringelsen på anleggsmidler), men som sagt elimineres dette før netto driftsresultat

fastsettes (det er de betalte avdragsutgiftene som har resultateffekt i kommuneregnskapet).

Tabell 2 viser utvikling i brutto driftsresultat for kommunene i Troms.

Side 356



Side 5 av 22

Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 4,2% 3,9% 2,5%

Harstad (f.o.m. 2013)




6,0%

Kvæfjord 0,7% -1,6% 0,1%

Skånland 3,7% 3,8% -0,1%

lbestad -1,8% 3,3 % 3,7%

Gratangen 3,9% 1,7% 2,2%

lavangen 5,1% 7,9% 8,4%

Bardu 1,8% 5,4%




Salangen 0,7% 4,1 % 4,8%

Målselv 2,4% 3,3% 1,6%

Sørreisa 6,5% 6,6% 3,9%

Dyrøy 5,8% 3,5% 1,5%

TranØY 4,3% 1,2% 1,7%

Torsken




4,9 % 6,5%

Berg 6,9% 3,8 % 7,7%

Lenvik -0,9% 2,2% 0,5%

Balsfjord 5,8% 3,9% 3,1%

Karlsøy 3,2% 4,7%




lyngen 12,4 % 5,6% 3,8%

Storfjord -0,2% -0,3% 2,8%

Gåivuotna Kåfjord -0,4% -0,6 % 1,3%

Skjervøy -0,7% 3,0% 4,0%

Nordreisa 3,9% 5,3% 6,6%

Kvænangen 2,7% 21,4% 3,9%

Troms 2,7 % 3,8 % 3,1%

Troms u/Tromsø 1,8% 3,8 % 3,4%

Landet uten Oslo 2,2 % 2,5 % 2,1%

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 viser at brutto driftsresultat ble svekket for Troms-
kommunene samlet sett i forhold til året før. Fra et netto driftsresultat på 3,8 % i 2012 endte
dette på 3,1 % i 2013, altså en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Dersom en holder Tromsø
kommune utenfor er resultatet for Troms i 2013 på 3,4 %, en nedgang på 0,4 prosentpoeng
fra 3,8 %. For landet u /0slo (Oslo holdes utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den
både er kommune og fylkeskommune) endte resultatet på 2,1 %, en nedgang på 0,4
prosentpoeng fra 2,5 %.

21 av 22 kommuner fikk et positivt brutto driftsresultat i 2013. Skånland kommune var den
eneste kommunen som fikk et negativt brutto driftsresultat. 15 av kommunene fikk et
høyere brutto driftsresultat enn landsgjennomsnittet. Høyest brutto driftsresultat fikk
kommunene Lavangen, Berg og Nordreisa.

12 kommuner fikk et forbedret brutto driftsresultat i 2013 sammenlignet med 2012, mens 9
kommuner fikk et svakere resultat (endring ikke vist for Harstad kommune). Størst
forbedring hadde Berg kommune med økning på 3,8 prosentpoeng og Storfjord med 3,1
prosentpoeng. Kvænangen kommune hadde størst nedgang, fra 21,4 % i 2012 til 3,9 % i
2013, noe som ikke var en uventet utvikling. I 2012 fikk kommunen ekstraordinære
skatteinntekter som følge av at Jøkelfjord Laks AS ble solgt av de daværende eierne, og dette
genererte store skatteinntekter for kommunen.
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Utvikling i netto driftsresultat

Netto driftsresultat blir sett på som den viktigste enkeltindikatoren for å vurdere den

økonomiske situasjonen i kommunene. Netto driftsresultat viser hva som er igjen etter at

alle årets driftsutgifter (lønnsutgifter, andre driftsutgifter) og rente- og avdragsutgifter

knyttet til lånefinansierte investeringer er trukket fra alle årets driftsinntekter. Netto

driftsresultat viser med andre ord hvor mye som kan benyttes til finansiering av

investeringer eller avsettes til seinere bruk, og er dermed et uttrykk for kommunenes

økonomiske handlefrihet.

Fylkesmannen anser et netto driftsresultat på rundt 3 prosent av brutto driftsinntekter over

en lengre tidsperiode som et tegn på en sunn og robust kommuneøkonomi. Det er viktig å

understreke at et slikt resultat ikke er et overordnet mål i seg selv, slik det vil være i en

profittmaksimerende bedrift. Det overordnete målet for kommunene er å ha et høyest mulig

nivå på velferdstjenestene som de skal yte til befolkningen innenfor de fastsatte økonomiske

rammene. «Bunnlinjen» (det økonomiske sluttresultatet, som kalles mer- eller

mindreforbruk, dvs, resultatet etter bruk av og avsetning til fond) er i kommuneregnskapet

en kontrollpost som viser om kommunen har brukt mer eller mindre enn kommunestyret

som bevilgende myndighet har vedtatt å bruke av årets midler og tidligere års oppsparte

midler.

Tabell 3 viser netto driftsresultat for 2013 og de to foregående årene.
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 2,9 % 1,6% 0,7%

Harstad (f.o.m. 2013)




3,9 %

Kvæfjord 0,8% -1,1% -0,4%

Skånland 2,6 % 3,2% -1,0 %

Ibestad -1,0% 5,2% 4,0 %

Gratangen 3,3 % 0,5% 0,8 %

Lavangen 6,5 % 8,0% 3,6 %

Bardu 1,7% 4,4%




Salangen -1,1% 2,2% 3,7 %

Målselv 0,3% 2,4% 0,6%

Sørreisa 3,1% 3,4% 1,8%

Dyrøy 6,3% 3,5% 2,3 %

Tranøy 2,4% -0,4% 0,5 %

Torsken




1,2% 4,0 %

Berg 5,7 % 2,8% 7,7 %

Lenvik -2,1% 2,2% -0,2%

Balsfjord 4,6% 1,8% 0,9 %

Karlsøy -0,4% 2,4%




Lyngen 8,4% 2,3 % 1,6 %

Storfjord -1,3% -1,4% 1,9 %

Gaivuotna Kåfjord 1,0% 2,3% 2,6 %

Skjervøy 0,3% 1,6% 3,5 %

Nordreisa 2,2 % 3,1% 4,2 %

Kvænangen 4,4% 21,9% 4,2 %

Troms 1,4% 2,4% 1,7 %

Troms u/Tromsø 0,4% 2,8% 2,3 %

Landet uten Oslo 2,1 % 2,9 % 2,5 %
a

De foreløpige KOSTRA-tallene for 2013 viser at netto driftsresultat ble svekket for Troms-
kommunene samlet sett i forhold til året før. Fra et netto driftsresultat på 2,4 i 2012 endte
dette på 1,7 % i 2013, altså en nedgang på 0,7 prosentpoeng. Dersom en holder Tromsø
kommune utenfor er resultatet for Troms i 2013 på 2,3 %, en nedgang på 0,5 prosentpoeng
fra 2,8 %. For landet u /0slo (Oslo holdes utenfor gjennomsnittsberegningen ettersom den
både er kommune og fylkeskommune) endte resultatet på 2,5 %, en nedgang på 0,4
prosentpoeng fra 2,9 %.

19 av 22 kommuner som har rapportert tall fikk et positivt netto driftsresultat i 2013. 9
kommuner fikk et netto driftsresultat over det anbefalte nivået (3 %). 12 Troms-kommuner
fikk bedre driftsresultat enn landsgjennomsnittet.

Kommunene Berg (7,7 %), Nordreisa og Kvænangen (begge 4,2 %) fikk høyest netto
driftsresultat i 2013.

Kommunene Kvæfjord, Skånland og Lenvik fikk et negativt netto driftsresultat. I en slik
situasjon er en avhengig av oppsparte midler fra tidligere år for å unngå regnskapsmessig
merforbruk.
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10 kommuner fikk et forbedret netto driftsresultat i 2013 sammenlignet med 2012, mens 11

kommuner fikk et svakere resultat. Størst forbedring hadde Berg kommune med økning på

4,9 prosentpoeng. Kvænangen kommune hadde størst nedgang, fra 21,9 % i 2012 til 4,2 i

2013.

Skatteinntektene i 2013 ble høyere enn det som ble lagt til grunn i opprinnelig statsbudsjett

(som kom i oktober 2012) og i kommunenes opprinnelige budsjetter for 2013, men ble

likevel noe lavere enn prognosene i løpet av 2013 skulle tilsi. Da statsbudsjettet for 2013 ble

laget var anslaget på kommunenes skatteinntekter (skatt på inntekt og formue) på 125,7

milliarder kroner. I første del av 2013 var skatteinngangen stor og regjeringen endret derfor

skatteanslaget. Mot slutten av året ble skatteinngangen noe svakere enn forventet. Faktisk

skatteinngang i 2013 ble 126,42 milliarder kroner. Den samlete økningen i kommunenes

skatteinntekter kommer alle kommunene til gode gjennom skatteinntektsutjevningen.

Lånegjeld og rente- og avdragsbelastning

Netto lånegjeld er definert som langsiktig gjeld eksklusive pensjonsforpliktelser. I tillegg

gjøres det fradrag for totale utlån og ubrukte lånemidler. I totale utlån inngår formidlingslån

og ansvarlige lån (utlån av egne midler)3.

Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter er et bilde på gjeldsgraden i kommunene, og sier

noe om hvor krevende det kan bli å betale ned gjelden. Lånefinansierte investeringer i VAR-

sektoren (vann, avløp og renovasjon) er med i indikatoren, men kapitalkostnadene ved slike

lån blir i de fleste kommuner dekket gjennom VAR-gebyrene, og påfører ikke kommunene

nettoutgifter ved at de er selvfinansierende lån.

Tabell 4 viser netto lånegjeld for 2013 og de to foregående årene, i % av brutto

driftsinntekter.

3 Definisjonen av netto lånegjeld ble endret til publiseringen 17. mars 2014 for årene f.o.m. 2012 p.g.a. inkludering av
lånefond i konsernbalansen for kommunene Oslo, Drammen og Bergen. Dette vil kunne påvirke gjennomsnittstallene for
landet og aktuelle fylker (Oslo holdes som sagt utenom landsgjennomsnittet i denne rapporten)
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 101,5% 100,7% 98,1%

Harstad (f.o.m. 2013)




109,4%

Kvæfjord 40,7% 42,8% 40,8%

Skånland 89,2% 90,3% 88,0%

lbestad 42,8% 40,1% 38,1%

Gratangen 95,5% 95,8% 91,0%

Lavangen 51,9% 45,8% 41,9%

Bardu 79,4% 78,5%




Salangen 64,8% 70,3% 83,4 %

Målselv 74,1 % 72,2% 69,7%

Sørreisa 100,3% 91,7% 83,7%

Dyrøy 71,8% 75,0% 74,4%

Tranøy 61,7% 64,1% 61,1%

Torsken




79,5% 66,7%

Berg 73,1% 66,2% 58,1 %

Lenvik 92,6% 88,6% 84,9%

Balsfjord 84,5% 80,5% 85,0%

Karlsøy 75,2% 75,0%




Lyngen 134,8 % 134,9 % 125,7%

Storfjord 79,4 % 82,1% 82,3%

Gåivuotna Kåfjord 56,4% 64,2% 63,2%

Skjervøy 85,5% 79,8% 80,4%

Nordreisa 87,9% 86,6% 88,6%

Kvænangen 47,4% 57,0% 66,0%

Troms 90,4 % 89,5 % 88,8 %

Troms u/Tromsø 83,7 % 82,8 % 83,2 %

Landet uten Oslo 74,0% 74,0% 75,1 %

KOSTRA-tallene viser at det i løpet av det siste året er små endringer i netto lånegjeld målt i

% av brutto driftsinntekter for Troms-kommunene sett under ett. Netto lånegjeld gikk ned
for Troms-kommunene samlet sett fra 89,5 % pr. 31.12.2012 til 88,8 % pr. 31.12.2013, dvs.

en reduksjon på 0,7 prosentpoeng. For Troms u /Tromsø gikk netto lånegjeld opp fra 82,8 %

til 83,2 %. For landet u/ Oslo økte lånegjelden fra 74 % til 75,1 %.

Troms-kommunene sett under ett har som vi ser et høyere gjeldsnivå enn

landsgjennomsnittet, både dersom vi ser på Troms med og uten Tromsø kommune. Dette er

en situasjon som har vedvart over tid. Trenden de siste årene har imidlertid vært en nedgang

av lånegjelden i Troms, mens det har vært en viss økning på landsbasis. Denne trenden ser ut
til å ha fortsatt også i 2013.

12 av kommunene i Troms har høyere gjeldsnivå enn landsgjennomsnittet pr. 2013, mens 10
kommuner ligger under landsgjennomsnittet.

Pr. 31.12. 2013 har Lyngen kommune høyest lånegjeld av kommunene i Troms, med 125,7

%. Deretter følger Harstad kommune med 109,4 % og Tromsø kommune med 98,1 %.
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lbestad kommune har lavest lånegjeld pr 2013 med 38,1 %, fulgt av Kvæfjord kommune
med 40,8 % og Lavangen kommune med 41,9 %.

15 kommuner fikk en nedgang i lånegjelden i 2013 sammenlignet med året før, mens
lånegjelden økte for 6 kommuner. Størst nedgang var det i Torsken, Lyngen og Berg
kommuner. Salangen kommune og Kvænangen kommune hadde størst økning.

Nedgangen i netto lånegjeld målt i % av brutto driftsinntekter kan tilskrives både økte
inntekter (nevneren) og redusert lånegjeld (telleren). Enkelte deler av kommunenes
driftsinntekter kan være engangseffekter og dermed ikke løpende. For å nyansere bildet av
gjeldsutviklingen kan vi tilføye at målt i absolutte tall var det 12 kommuner (Kvæfjord,
Skånland, Gratangen, Lavangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy, Torsken, Berg, Lenvik og
Lyngen) som reduserte lånegjelden (det er her ikke tatt hensyn til inflasjon).

Rente- og avdragsbelastning

Rente- og avdragsbelastningen vil avhenge av valgt finansieringsstrategi, f.eks. andelen
fremmedkapital, nedbetalingstiden o.l. Ekstraordinære avdrag og nedbetaling av lån vil ikke
fremkomme fordi dette føres i investeringsregnskapet, og her tas det bare hensyn til
transaksjoner i driftsregnskapet.

Tabellen under viser utvikling i netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter.

Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 6,1% 7,4% 7,2%

Harstad (f.o.m. 2013)




5,6%

Kvæfjord 2,1% 1,8 % 2,7%

Skånland 4,6% 4,2% 5,4%

lbestad 1,8% 1,0% 2,4%

Gratangen 5,0% 5,9 % 5,7%

Lavangen 3,1% 4,3 % 4,8%

Bardu 5,1% 6,1 %




Salangen 5,2% 5,0 % 4,1%

Målselv 6,2% 5,2% 4,7%

Sørreisa 7,7% 7,3 % 6,5%

Dyrøy 4,8% 5,6% 5,4%

Tranøy 5,1% 4,9% 4,6%

Torsken




6,9 % 5,6%

Berg 5,5% 5,6% 4,4%

lenvik 6,0% 4,6% 5,0%

Balsfjord 5,3% 6,2% 6,3%

Karlsøy 6,1% 5,3 %




Lyngen 7,9% 9,1 % 7,8%

Storfjord 6,6% 7,0% 6,6%

Gåivuotna Kåfjord 2,7% 2,8% 4,1%

Skjervøy 3,4% 5,5% 4,8%

Nordreisa 5,3 % 5,7% 5,8%

Kvænangen 1,1% 2,5 % 3,3%

Troms 5,6% 5,9 % 5,9%

Troms u/Tromsø 5,3 % 5,0 % 5,1 %

Landet uten Oslo 4,2 % 3,8 % 3,7 %
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KOSTRA-tallene viser at rente- og avdragsbelastningen, eller kapitalutgiftene (målt som

netto finans og avdrag i % av brutto driftsinntekter) er større i kommunene i Troms enn

landsgjennomsnittet.

For 19 av 22 kommuner er rente- og avdragsbelastningen større enn landsgjennomsnittet.

En større andel av driftsinntektene i kommunene i Troms går til å dekke rente- og

avdragsutgifter, og dermed blir det det mindre til løpende drift. Lyngen kommune har

høyest rente- og avdragsbelastning, fulgt av Tromsø, Storfjord og Sørreisa.

Rente- og avdragsbelastningen var uendret i 2013 ift. 2012 for Troms samlet. For Troms

u/Tromsø var det en økning på 0,1 prosentpoeng fra 5,0 % til 5,1 %. På landsbasis gikk tallet

ned fra 3,8 % til 3,7 %.

Mange kommuner i Troms benytter seg av muligheten som kommuneloven § 50 nr. 7a gir til

å utsette betalingen av avdrag, og en del kommuner opererer med tilnærmet

minimumsavdrag. Dette gjør at de årlige avdragsutgiftene reduseres, men kommunene

pådrar seg samtidig økte renteutgifter slik at de samlete kapitalutgiftene vil kunne øke.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond er oppsparte midler som fritt kan benyttes til finansiering både i drifts- og

investeringsregnskapet, og indikatoren disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si

noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Utviklingen i

disposisjonsfond må sees i sammenheng med utviklingen i netto driftsresultat.

Tabell 6 viser utviklingen i disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter.
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Kommune 2011 2012 2013

Tromsø 1,8 % 2,6% 2,6%

Harstad (f.o.m. 2013)




0,1%

Kvæfjord 0,7% 0,1% 0,0 %

Skånland 1,4% 2,0 % 1,7%

lbestad 0,4 % 0,3 % 2,9%

Gratangen 2,5 % 2,3 % 2,0%

lavangen 1,3% 4,8% 3,4%

Bardu 1,8% 4,5%




Salangen 0,0% 0,0% 0,0%

Målselv 1,3% 0,4% 1,7%

Sørreisa 0,4 % 2,8% 3,8%

Dyrøy 8,2% 8,4% 9,3 %

Tranøy 1,5% 1,3% 0,1%

Torsken




0,1% 0,1 %

Berg 6,2% 2,8% 1,3%

Lenvik 0,4% 0,9% 0,6%

Balsfjord 0,9% 1,8% 1,6%

Karlsøy -1,9% -1,8%




lyngen 1,3% 2,4% 2,8%

Storfjord 0,1 % 1,2 % 1,2%

Gåivuotna Kåfjord 0,1% -1,4 % -1,3%

Skjervøy 0,1% 0,1% 2,6%

Nordreisa 0,1% -0,9% -0,9%

Kvænangen 1,0% -1,0% 19,6%

Troms 1,2% 1,5 % 2,1 %

Troms utTromsØ 0,9% 0,9 % 1,9 %

landet uten Oslo 5,6% 5,9% 5,7 %

Tallene viser at kommunene i Troms samlet sett økte disposisjonsfondet i 2013, fra 1,5 %til
2,1 %, noe som er positivt. Netto driftsresultat ble svakere i 2013 enn i 2012, noe som kunne

antyde at utviklingen ville gå motsatt vei. En del av forklaringen på økningen i

disposisjonsfond for kommunene samlet sett er det ekstraordinært høye driftsresultatet i
Kvænangen kommune i 2012, som ble satt på disposisjonsfond først i 2013.

Kommunene i Troms har i gjennomsnitt et klart lavere nivå på disposisjonsfondene enn

landsgjennomsnittet. Kommunene Harstad, Kvæfjord, Salangen, Tranøy, Torsken, Kåfjord
og Nordreisa har i praksis ingen fondsmidler, og flere av disse kommunene har, eller har
nylig hatt, et regnskapsmessig underskudd som må dekkes inn.

Kvænangen (19,6 %) og Dyrøy kommune (9,3 %) er de eneste kommunene i Troms med

disposisjonsfond over landsgjennomsnittet pr 2013. I kommuner uten økonomiske reserver
av betydning vil uforutsette utgifter eller svikt i inntektene i forhold til budsjettert nivå

kunne innebære at det må kuttes i tjenesteproduksjonen.

10 kommuner økte disposisjonsfondet fra 2012 til 2013. Størst økning var det i Kvænangen,
lbestad og Skjervøy kommuner. I 11 kommuner ble disposisjonsfondet redusert. Størst

nedgang var det i kommunene Lavangen, Berg og Tranøy.
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Underliggende økonomisk balanse —forhold å være oppmerksom på ved
vurderingen av netto driftsresultat

Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter blir som nevnt sett på som viktigste

enkeltindikatoren i KOSTRAfor å vurdere den økonomiske situasjonen i kommunene. Det er

imidlertid en del faktorer som en bør ta hensyn til når en vurderer netto driftsresultat.

Hva som er et tilstrekkelig nivå på netto driftsresultat kan variere fra kommune til kommune,

og må særlig sees i sammenheng med lånegjeld, fremtidig investeringsbehov/lånebehov og

nedbetalingstiden på lånegjelden. For en kommune som står foran en periode med store

investeringer bør netto driftsresultat være høyt for å gi kommunen mulighet til øke

egenkapitalandelen i investeringer. Dersom en kommune betaler mye mer enn

minimumsavdrag etter kommuneloven, vil den likevel kunne ha et tilstrekkelig netto

driftsresultat selv om dette er under 3 %. Dersom kapitalslitet er høyere enn betalte avdrag,

så stiller det høyere krav til et godt netto driftsresultat for å ha en sunn og robust økonomi.

Rentenivået

Rentenivået har vært gjennomgående lavt over flere år, hvilket har ført til lavere

renteutgifter for kommunene. Dette gjør det lettere for kommunen å få et bedre netto

driftsresultat. Mange kommuner i Troms har høy lånegjeld, og er eksponert for renterisiko

som følge av makroøkonomiske forhold. En økning i lånerenten vil for mange kommuner

gjøre store utslag på bunnlinjen i regnskapet.

Avdragsutsettelser

Mange kommuner i Troms opererer med avdragsutsettelser etter reglene i kommuneloven.

Dette vil ha betydning for resultatvurderingen for kommuner med høy lånegjeld. Flere

kommuner betaler langt mindre i årlige avdrag i forhold til de årlige avskrivningene (som

reflekterer kapitalslitet og verditapet på anleggsmidlene kommunene har investert i).

Momskompensasjon fra investeringer

Kommunene får som hovedregel kompensert all merverdiavgift på alle kjøp. Frem til og med

2009 kunne kommunene fritt disponere inntekter fra momskompensasjon fra investeringer i

driften. Fra og med 2010 ble det innført krav om at momskompensasjon fra investeringer

gradvis skal føres mer og mer i investeringsregnskapet, med minimum 20 % i 2010, økende

til 40 % i 2011, 60 % i 2012, 80 % i 2013 og 100 % fra 2014. Mange kommuner har brukt

inntektene fra momskompensasjon fra investeringer (som i stor grad er lånefinansierte) til å

holde driftsresultatet oppe. Fra 2014 faller altså denne inntektsmuligheten i driften bort i sin

helhet, og vil i stedet bidra til økt egenkapital i finansieringen av investeringer.
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Premieavvik pensjon

Fra regnskapsåret 2002 ble prinsippet for føring av pensjonsutgifter i kommuneregnskapet

endret. Bakgrunnen for endringen var et mål om å sikre en jevnere fordeling av

pensjonskostnadene over tid. Før 2002 ble betalt premie utgiftsført i sin helhet i

driftsregnskapet.

Etter 2002 skal betalt pensjonspremie korrigeres for premieavvik som er differansen mellom

årets premie og beregnet pensjonskostnad. Dersom kommunen betaler inn mer i

pensjonspremie enn hva den årlige pensjonskostnaden er beregnet til å være av

pensjonsselskapet (basert på forutsetninger som fastsettes av Kommunal- og

moderniseringsdepartementet), skal differansen —premieavviket —føres som inntekt (kredit)

i driftsregnskapet og som kortsiktig fordring (debet) i balanseregnskapet. I motsatt tilfelle

blir det en utgiftsføring (debet) i driftsregnskapet og føring på kortsiktig gjeld (kredit) i

balanseregnskapet. Kommunene kan selv velge om dette skal korrigeres i påfølgende års

regnskap, eller om det skal amortiseres over 15 år. (For premieavvik oppstått i 2011 og

seinere skal amortisering skje over 10 år).

Pensjonspremien (regningen) er betalt, men belastes altså ikke driftsregnskapet i sin helhet

det enkelte år. Kommuner med høyere betalt premie enn beregnet pensjonskostnad får en

inntekt i driftsregnskapet som ikke er «reell» i den forstand at de allerede har brukt disse

pengene. Inntekten medfører ingen innbetaling av midler. Dette er kun en teknisk føring

som følger av reglene om regnskapsføring av pensjon. For mange kommuner representerer

dette en likviditetsmessig utfordring.

Dersom kommunene over tid har betalt en pensjonspremie som er høyere enn den

beregnete pensjonskostnaden, vil de bygge opp et positivt premieavvik i balansen som skal

dekkes inn i driftsregnskapet. Flertallet av kommunene i Troms har valgt å gjøre dette over

de neste 15 årene. Siden ordningen ble innført i 2002 har det kun vært ett år der beregnet

pensjonskostnad har vært høyere enn betalt pensjonspremie, slik at kommunene har

opparbeidet et betydelig positivt premieavvik som da vil bli utgiftsført i årene som kommer.

Flere faktorer har medført en sterk vekst i pensjonspremien og et høyere premieavvik de

siste årene.

Det samlete premieavviket for kommunene i Norge u / Oslo er på 20,6 milliarder kroner ved

utgangen av 2013. For kommunene i Troms er tallet 844 millioner kroner. Til sammenligning

var brutto driftsinntekter for Troms-kommunene 13 milliarder kroner i 2013. Det

akkumulerte premieavviket vil altså belastes kommunenes driftsregnskaper de kommende

år.

Justert netto driftsresultat

Fylkesmannen har ikke grunnlag for å gjøre analyser for alle kommunene av hva netto

driftsresultat ville vært dersom rentenivået hadde vært høyere, eller dersom kommunene

betalte mer i ordinære avdrag på lån.
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Imidlertid er det mulig å justere KOSTRA-tallene for de «kunstige» inntektene fra det nevnte
premieavviket (dvs, årets premieavvik og amortisering av tidligere års premieavvik) og
inntekter fra momskompensasjon fra investeringer (som ikke er en varig løpende inntekt).

Tabellen under viser det vanlige netto driftsresultatet og netto driftsresultat justert for disse
to faktorene.

Kommune

2011 2012 2013

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat

Netto

driftsresultat

Justert netto

driftsresultat
Tromsø 2,9% 2,6% 1,6 % 0,7 % 0,7 % 0,6 %

Harstad (f.o.m. 2013)





3,9 % -0,5 %
Kvæfjord 0,8% -1,3 % -1,1 % -6,1 % -0,4 % -1,5 %

Skånland 2,6% -1,5% 3,2 % -0,8 % -1,0 % -1,2 %

lbestad -1,0% 2,6% 5,2 % 5,0 % 4,0 % 1,7 %

Gratangen 3,3 % -2,2 % 0,5 % -3,6 % 0,8 % 0,2 %

Lavangen 6,5% 4,6% 8,0 % 2,3 % 3,6 % 2,4 %

Bardu 1,7% 0,8% 4,4 % 1,5 %




Salangen -1,1 % -2,0% 2,2 % -1,9 % 3,7 % -0,1 %

Målselv 0,3 % -0,7% 2,4 % 1,2 % 0,6 % 0,2 %
Sørre isa 3,1 % 2,4 % 3,4 % 2,4 % 1,8 % 0,9 %
Dyrøy 6,3 % 2,9% 3,5 % -2,2 % 2,3 % 1,8 %

Tranøy 2,4 % 0,4% -0,4 % -4,8 % 0,5 % -0,6%

Torsken 0,0%




1,2 % -1,8 % 4,0% 3,4 %
Berg 5,7% 4,0 % 2,8 % 3,7 % 7,7 % 7,2 %

lenvik -2,1% -3,4 % 2,2 % 1,0 % -0,2 % -1,9 %
Balsfjord 4,6% 4,4 % 1,8 % -1,5 % 0,9 % -0,9 %

Karlsøy -0,4% -0,8 % 2,4% -2,3 %




Lyngen 8,4 % 3,1 % 2,3 % -0,5 % 1,6 % -0,6%

Storfjord -1,3 % -4,6% -1,4 % -3,7% 1,9 % 0,3 %

Gåivuotna Kåfjord 1,0% -0,1 % 2,3 % -0,7% 2,6 % 2,0 %
Skjervøy 0,3 % -0,2 % 1,6 % -1,0 % 3,5 % 3,4%
Nordreisa 2,2 % 2,2 % 3,1 % -1,9% 4,2 % 2,7 %

Kvænangen 4,4 % 3,8 % 21,9 % 16,5 % 4,2 % 1,3 %
Troms 1,4% 0,3 % 2,4% 0,2 % 1,7 % 0,3 %
Troms u/Tromsø 0,4% -1,2 % 2,8 % -0,1 % 2,3 % 0,2 %
Landet u/ Oslo 2,1 % 0,4% 2,9 % 0,0 % 2,5 % 1,1 %

Tabellen viser at de justerte netto driftsresultatene gjennomgående er betydelig lavere enn
det ordinære resultatet.

Mens ordinært netto driftsresultat gikk ned fra 2,4 % i 2012 til 1,7 % i 2013 for Troms, gikk
det justerte netto driftsresultatet opp fra 0,2 % til 0,3 %. I 2012 var det et spesielt stort
positivt premieavvik.

Det justerte netto driftsresultatet for Troms i 2013 er 1,4 prosentpoeng svakere enn det
ordinære netto driftsresultatet. I 2012 var justert netto driftsresultat 0,2 %, dvs. 2,2
prosentpoeng svakere enn det ordinære resultatet.
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For Troms u/Tromsø er justert netto driftsresultat på 0,2 %, dvs, en økning på 0,3

prosentpoeng fra 2012. Justert netto driftsresultat var negativt i 2012 og i 2011.

For landet u/ Oslo er det justerte netto driftsresultatet på 1,1 % mot 0,0 % i 2012. Justert
resultat er 1,4 prosentpoeng lavere enn det vanlige netto driftsresultatet, mot 2,9

prosentpoeng i 2012.
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Tall fra kommunenes budsjett 2014 og økonomiplan
2014-2017

Kommunene sender årlig inn vedtak om budsjett og økonomiplan med tilhørende
dokumenter til Fylkesmannen. Her presenteres noen funn fra disse dokumentene.

Formelle krav til hvordan årsbudsjettet skal settes opp er hjemlet i kommuneloven og
budsjettforskriften. De obligatoriske budsjettskjemaer (budsjettskjema 1A og 1B for
driftsbudsjettet og budsjettskjema 2A og 2B for investeringsbudsjettet) og de økonomiske
oversiktene gjelder kun for årsbudsjettet. Det vil si at det ikke er formelle krav til hvordan
økonomiplanens år 2-4 skal stilles opp tallmessig. Mange kommuner benytter
budsjettskjemaene og de økonomiske oversiktene også for resten av økonomiplanperioden,
men ikke alle kommunene gjør dette. For disse kommunene har vi ikke de aktuelle tallene.

Budsjettert netto driftsresultat 2014 - 2017

Tabellen under viser budsjettert netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter.

Kommune Budsjett 2014 ØP 2015 ØP2016 ØP 2017 Sum 2014-2017

Tromsø 0,57%





0,57%

Harstad 1,06% -0,12% 0,35% 0,82% 0,53%

Kvæfiord -0,16%





-0,16%

Skånland -1,11% -0,15% 0,31% 0,91% 0,00%

lbestad -0,51%





-0,51%

Gratangen 1,69 % 0,85% 0,85% 1,87% 1,32%

Lavangen 1,01% 0,85% 0,85% 0,85% 0,89%

Bardu -0,38% 0,60% 0,89% 1,22% 0,58%

Salangen 0,33 % 0,35% 0,73% 1,10 % 0,63 %

Målselv -0,51% -0,34% 0,12% -0,41% -0,28%

Sørreisa 1,62 % 1,60% 0,29% 0,14% 0,92 %

Dyrøy -0,35% 2,54% 2,54% 2,54 % 1,82%

Tranøy 0,50%





0,50%

Torsken 2,98 %





2,98%

Berg 0,38%





0,38%

LemAk 0,16 % 0,16% 0,07% 0,17% 0,14%

Bals.§ord 0,17% 0,31% 0,28% 0,08% 0,21%

Karlsøy 1,83% 2,56% 1,64% -0,11 % 0,31%

Lyngen 1,35% 2,03 % 1,32% 1,04 % 1,43 %

Stor§ord 4,34% 2,35 % 2,76% 0,03 % 2,37%

Kålord 2,27%





0,00%

Skjervøy 2,07% 0,32% 0,30% -0,70 % 0,51%

Nordreisa 2,71% 2,09% 2,27% 2,13% 2,30 %

Kvænangen -3,15% -0,46% -0,37% -0,37% -1,09%

Troms 0,67 % 0,40% 0,61 % 0,59 % 0,57 %

Troms u/ Tromsø 0,73 % 0,40% 0,61 % 0,59 % 0,57%
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I gjennomsnitt er budsjettert netto driftsresultat for Troms på 0,67 % i 2014, og 0,57 % for

økonomiplanperioden sett under ett. Gjennomgående er de budsjetterte resultatene lave.

Kommuner med stort underskudd som må dekkes inn, som Torsken, Nordreisa og Storfjord,

må ha et tilstrekkelig driftsresultat til å dekke inn gammelt underskudd.

Flere kommuner budsjetterer med negative netto driftsresultat i 2014, og her kan nevnes

Kvænangen, Skånland, Målselv og Dyrøy.

Utvikling i investeringer og lånegjeld

Tabell 9 viser kommunenes investeringer i anleggsmidler. Her inngår også investeringer i

vann og avløp som i de fleste tilfellene er finansiert av VA-gebyrene og dermed ikke påfører

kommunene nettoutgifter. Tall for regnskap 2012 og budsjett 2013 er vist, i tillegg til

årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017.

Kommune Regnskap 2012




Budsjett 2013 Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Sum 2014-2017




Tromsø 256 552 582 560 526 930 847 680 908 480 589 730 2 872 820

Harstad




0 448 334 340 029 267 207 101 548 30 018 738 802

Kwe-qord 27 118 9 129 2 447





2 447

Skånland 21 621 25 607 41 285 10 660 5 500 4 600 62 045

lbestad 7 395 13 200 23 450 21 800 2 300 1 300 48 850

Gratangen 6 987 6 646 2 060 650 0 938 3 648

Lavangen 23 970 1 325 4 187 400 400 400 5 387

Bardu 23 503 7 200 37 675 30 540 17 385 9 100 94 700

Salangen 33 675 37 441 35 097 2 600 0 0 37 697

Målselv




0




0 62 740 43 430 46 500 15 5C0 168 170

Sørreisa 13 007 20 410 43 752 18 875 2 000 0 64 627

Dyrøy 18 546 12 560 24 225 22 825 16 100 3 400 66 550

Tranøy 19 100 16 911 6 647





6 647

Torsken 24 338 13 600 16 850 3 750 1 300 0 21 900

Berg 6 272 14 600 1 035





1 035

Len« 86 758 181 325 231 1CA 165 900 34400 21 650 453 050

Balsflord 20 672 126 058 52 727





52 727

Karlsøy




0




0 80 405 10 080 9 080 14 500 114 065

Lyngen




0




0 8 360 38 400 3 700 200 50 660

Storlord 25 471 23 416 10 558





10 558

Kåfiord 27 337 30 935 Mangler tal I Manglertall Mangler tall Mangler tall Mangler tal I




Skjerwy




0 3 800 12 055 18 000 0 0 30 055

Nordreisa 46 072 42 950 61 100 53 410 12 500 3 100 130 110

Kwenangen 36 596 25 551 11 085 20 390 2 000 8 300 41 775

Troms 697 653 1 612 623 1 635 799 1 576 597 1 163 193 702 736 5 078 325

Troms u/ Tromsø 441 101 1 030 063 1 108 869 728 917 254 713 113 006 2 205 505

Det skal iht. budsjett for 2014 investeres for 1,636 mrd. kr. i Troms-kommunene. Videre er

det lagt opp til investeringer på 1,577 mrd. kr. i 2015, 1,163 mrd. kr. i 2016 og 702,7 mill. kr. i

2017. For 2014-2017 samlet skal det investeres for drøyt 5 mrd. kr, og 2,2 mrd. kr. for Troms

u/Tromsø.
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Forventet utvikling i lånegjeld er i varierende grad synliggjort i kommunenes budsjett og

økonomiplaner. En kan få et bilde på forventet utvikling i 2014 ved å se på forskjellen

mellom vedtatte/planlagte nye låneopptak og budsjetterte avdrag.

Kommune

Nytt

låneopptak

2014 til

investeringer i

anteggsmidler

Avdrag på lån i

2014

Differanse

låneopptak-

avdrag 2014 Avdrag 2015 Avdrag 2016 Avdrag 2017

Sum 2014-

2017




Tromsø




344 990 188 000 156 990 200 000 220 000 250 000 858 000

Harstad




200 000 59 026 140 974 65 026 71 026 77 026 272 104

Kwefiord




2 097 7 646 -5 549




- - - 7 646

Skånland




31 500 8 440 23 060 9 574 9 946 10 166 38 126

lbestad




22 500 2 600 19 900




- -




2 600

Gratangen




- 6 900 -6 900 6 400 5 900 5 900 25 100

Lavangen




2 300 4 400 -2 100 4 400 4 4D0 4 400 17 600

Bardu




23 603 17 640 5 963 18 640 19 240 18 940 74 460

Salangen




8 000 5 670 2 330 8 263 10 023 9 863 33 819

Målselv




39 140 18 002 21 138 19 302 20 602 22 002 79 908

Sørreisa




15 715 11 290 4 425 11 301 11 250 11 866 45 707

Dyrøy




18 325 5 792 12 533 7 474 8 863 9 519 31 648

Tranøy




5 777 4 932 845




- -




4 932

Tors ken




4 850 3 700 1 150




-




3 700

Berg




535 3 432 -2 897




-




3 432

Lemik




186 185 36 000 150 185 38 979 44 026 46 815 165 820

Balsfiord




30 032 12 020 18 012 12 952 13 331 13 445 51 748

Karlsøy




43 680 7 011 36 669 7 954 8 180 8 461 31 606

Lyngen




30 360 13 000 17 360 14 855 17 610 17 800 63 265

Storfiord




6 810 7 158 -348 7 298 7 724 9 303 31 483

Kåfiord




45 011 6 565 38 446




-




- 6 565

Skiermay




10 707 7 228 3 479 7 882 8 466 8 763 32 339

Nordreisa




42 900 15 041 27 859 16 764 18 005 18 340 68 150

Kvænangen




3 750 6 074 -2 324 6 215 6 313 6 438 25 040

Troms 1 118 767 457 567 661 200 463 279 504 905 549 047 1 974 798

Troms u/ Tromsø




773 777 269 567 504 210 263 279 284 905 299047 1 116 798

En del kommuner har tidligere opptatte, men ubrukte lånemidler stående. I budsjettskjema

2A er det bruk av lånemidler som skal føres opp, men dette kan bestå av både nytt

låneopptak og ubrukte lånemidler. I tabell 10 ser vi på nytt låneopptak i 2014, iht.

kommunestyrets budsjettvedtak.

Tabellen viser at 18 av 24 kommuner i Troms planlegger å ta opp mer lån i 2014 enn det de

skal betale i avdrag. Dette er en indikasjon på at lånegjelden vil stige i 2014.

Ettersom vi ikke har tall for budsjetterte avdrag for alle kommunene for årene 2015-2017 gir

ikke tabellen et fullverdig bilde. For Tromsø kommune er tallene hentet fra økonomiplanen,

men ettersom tallene for avdrag også inkluderer startlån (som ikke har nettoeffekt på

økonomien), er det gjort et estimat på avdrag på lån knyttet til investeringer i anleggsmidler.

Det er klare indikasjoner på at lånegjelden i kommunene i Troms vil stige i årene som

kommer.
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Bildet kan også komplementeres ved å se på bruk av lånemidler i økonomiplanperioden, jf.

tabell 11.

Kommune Regnskap 2012




Budsjett 2013




Budsjett 2014 ØP 2015




ØP 2016




ØP2017




Sum 2014-2017

Tromsø 227 777




365 211




341 940




555 610 557 100 318 000 1 772 650

Harstad




398 609




221 040




246 829 15 0130 42 715




525 584

KvEefiord 21 395




7 039




2 097




-




-




2 097

Skånland 15 085




19 032




31 500




9 950 5 500 4 600




51 550

lbestad 5 792




10 600




22 150




21 800




230 1 300




45 480

Gratangen 7 845




6 646




1 810




600





750




3 160

Lavangen 17 961




3 400




6 300




4 000 4 000 4 000




18 300

Bardu 18 831




9 200




30 603




20 965 16 975 9 920




78 463

Salangen 34 614




32 041




32 097




5 600 3 000 3 000




43 697

Målselv





-




54 140




43 430 46 503 1 292




145 362

Sørreisa 15 351




19 088




28 852




12 574 55 6(() 4 000




101 026

Dyrøy 12 756




10 080




19 825




20 275 13 475 3 900




57 475

Tranøy 16 315




9 158




8 777





-





8 777

Torsken 9 179




13 550




16 200




3 750 1 300





21 250

Berg 3 744




3 250




535




-





-




535

Len 4k 81 647




158 275




186 185




120 970 39 220 30 620




376 995

Balsfiord 31 004




59 167




30 192







30 192

Karlsøy




-





50 699




17 230 15 805 21 120




104 854

Lyngen




-





13 360




38 900 8 700 5 200




66 160

Storfiord 18 760




23 637




10 985





-





10 985

Kafiord





-






-





-




Skjervøy -




11 800




10 707




20 300 5 000 5 000




41 007

Nordreisa 48 735




51 950




47 250




48 030 11 100 1 600




107 980

Kwenangen 33 202




22 926




3 750




4 890 2 000 8 300




18 940

Troms 619 993 1 234 659 1 170994 1 195 703 800 505 465 317 3 632 519

Troms u/ Tromse 392 216




869 448




829 054




640 093 243 405 147 317 1 859 869

Ved å sammenholde tallene i tabell 9 og 11 ser vi at store deler av de planlagte

investeringene i økonomiplan 2014-2017 skal finansieres med lånemidler. Troms-

kommunene sett under ett skal investere for 5 mrd. kr, og av dette skal 3,6 mrd. kr.

finansieres med lån. For Troms u/Tromsø skal det investeres for 2,2 mrd. kr. og av dette skal

1,86 mrd. finansieres med lånemidler.

Utvikling i disposisjonsfond

Tabellen viser status i disposisjonsfond pr 2013 og planlagt endring basert på tall i budsjett

og økonomiplan. Den årlige endringen er differansen mellom planlagt avsetning til fond og

planlagt bruk av disposisjonsfond.
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Komm une

Pr 2013

(KOSTRA)

Endring

Budsjett 2014 ØP 2015 ØP 2016 ØP 2017 Sum2014-2017

Tromsø 129 216 -6 841 - - - -6 841

Harstad 2 543 23 500 3 245 11 476 19 557 57 778

Kve*rd 174 - - - -




Skånland 4 102 -2 500 -189 945 2 430 686

lbestad 4 754 -  -




- -

Gratangen 2 422 1 000 848 848 1 948 4 644

Lavangen 3 857 516 344 344 344 1 548

Bardu .. 2 502 5 946 6 996 8 149 23 593

Salangen 72 13




998 2 001 3 012

Målselv 9 924 - 922 3 507 403 4 832

Sørreisa 9 925 550 234 234 234 1 252

Dyrøy 12 245 -450 -450 -450 -450 -1 800

Tranøy 93 190 - - - 190

Torsken 62




-




-




Berg 1 365 -221 - - - -221

Lenvik 5 879 - 10 868 163 1 041

Balsfiord 7 141 -408 179 42 -771 -958

Karlsøy .. 3 323 -3 407 1 026 -875 67

Lyngen 7 818 3 569 3 374 2 156 696 9 795

Storjord 2 336 2 205 218 1 001 865 4 289

Kåflord -2 814 737 - - - 737

Skjervøy 6 564 5 420 801 732 -1 679 5 274

Nordreisa -3 925 217 8 260 9 028 8 461 25 966

Kvænangen 30 454 -1 900 100 100 100 -1 600

Troms 234 207 31 422 20 435 39 851 41 576 133 284

Troms u/ Tromsel 104 991 38 263 20 435 39 851 41 576 140 125

Tabellen viser at det i 2014 og resten av planperioden planlegges å avsette midler til

disposisjonsfond. I følge kommunenes økonomiplaner skal disposisjonsfondene øke med

over 50 % i planperioden, fra 234,2 mill. kr. til 367,4 mill. kr. (opp 133,284 mill. kr.).

Det er kommunene Harstad, Bardu, Nordreisa og Lyngen som planlegger å avsette mest
midler til disposisjonsfond i økonomiplanperioden 2014-2017.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatten er en skatt som fastsettes lokalt. Det er opp til det enkelte kommunestyre

å avgjøre hvorvidt det skal innkreves eiendomsskatt i kommunen. Minimumssatsen er i

eigedomsskattelova satt til 2 promille, mens maksimal sats er 7 promille.

Tabell 13 viser vedtatte satser for eiendomsskatt i kommunene i Troms 2013 og 2014.
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Kommune

Vedtatt sats for 2013 Vedtatt sats for 2014

Verker og

bruk/næring Bolig

Verker og

bruk/næring Bolig
Tromsø 5,4 3,4 5,4 3,2

Harstad 7 4,66 7 4,66

Kvæfjord 7 0 2 0
Skånland 7 0 7 0

lbestad 2 2 2 2

Gratangen 7 0 7 0

Lavangen 2 0 4 0
Bardu 7 4 7 5

Salangen 4 4 4 4
Målselv 7 7 7 7
Sørreisa 0 0 0 0

Dyrøy 0 0 0 0
Tranøy 3 3 3 3

Torsken 7 5,5 7 5,5
Berg 7 4 7 4,5
Lenvik 3 2,5 4,5 4

Balsfjord 7 7 7 7
Karlsøy 7 2 7 2
Lyngen 5 5 5 5
Storfjord 7 0 7 0
Gåivuotna Kåfjord 7 0 7 0
Skjervøy 7 7 7 7
Nordreisa 7 7 7 7
Kvænangen 7 0 7 0

I 2014 er det kun 2 kommuner som ikke har eiendomsskatt i det hele tatt —Sørreisa og Dyrøy
kommuner.

7 kommuner har eiendomsskatt på bare verker og bruk eller næring —Kvæfjord, Skånland,
Gratangen, Lavangen, Storfjord, Kåfjord og Kvænangen.

De resterende 15 kommunene har eiendomsskatt på både verker og bruk /næring og bolig.

Satsen for bolig varierer fra 2 til 7. 4 kommuner har maksimal sats —Målselv, Balsfjord,
Skjervøy og Nordreisa.

Det er få endringer i satsen for eiendomsskatt for boliger fra 2013 til 2014. Tromsø
kommune reduserte satsen noe, mens satsen økte noe i kommunene Bardu, Berg og
Lenvik.
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Hovedoversikt investering




Linje
nr

Regnskap
2013

Revidert
bud 2013

Opprinnelig
bud 2013

Regnskap
2012

Investeringer i anleggsmidler 1




0




0




0




0

Renteutgifter, låneomkostninger 2




0




0




0




0
Avdrag på lån (ekstraord) 3




0




0




0




0
Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 4 8 866




0




0 6 489
Dekning av tidligere års udekket 5




0




0




0




0
Avsetninger 6




0




0




0




0
Årets finansieringsbehov 7 8 866




0




0 6 489

Bruk av lånemidler 8




0




0




0




0
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendor 9




0




0




0




0
Refusjoner 10




0




0




0




0
Tilskudd til investeringer 11




0




0




0




0
Mottatte avdrag på utlån (ekstraord) 12




0




0




0




0
Sum ekstern finansiering 13




0




0




0




0

Overført fra driftsregnskapet 14




0 -14 046 -14 046




0
Bruk av tidligere års udisponert 15




0




0




0




0
Bruk av avsetninger 16




0




0




0




0
Sum finansiering 17




0 -14 046 -14 046




0
Udekket/udisponert 18 8 866




0




0 6 489
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Hovedoversikt drift




linje
nr

Regnskap
2013

Revidert
bud 2013

Opprinnelig
bud 2013

Regnskap
2012

Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntektE 1 -43 000 -31 000 -31 000 -24 300

Andre salgs- og leieinntekter 2 -86 170 -77 000 -77 000 -114 265

Refusjoner/overføringer 3 -251 332 -108 000 -108 000 -360 149

Kalk inntekt ved kommunal tjenesteytingsav 4 -264 975 -166 012 -166 012 -199 783

Statlige tilskudd 5 -400 202 -451 000 -451 000 -433 279

Rammeoverføringer/tilskudd fra egen komm 6 -3 155 000 -3 155 000 -3 155 000 -2 977 000

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd 7 0




0




0 0

Andre tilskudd, gaver, innsaml midl 8 -171 877 -75 000 -75 000 -130 721

Sum driftsinntekter 9 -4 372 556 -4 063 012 -4 063 012 -4 239 496

Lønnsutgifter 10 2 648 260 2 588 574 2 588 574 2 553 733

Sosiale utgifter







Kjøp av varer og tjenester 11 988 328 958 620 958 620 1 330 240

Refusjoner / overføringer 12 161 123




0




0 260 753

Kalk utgift ved kommmunal tjenesteytingsav 13 264 975 181 012 181 012 199 783

Tilskudd og gaver 14 124 864 40 000 40 000 57 150

Sum driftsutgifter 15 4 187 550 3 768 206 3 768 206 4 401 658

Brutto driftsresultat 16 -185 006 -294 806 -294 806 162 162

Renteinntekter og utbytte 17 -2 276




0




0 -7 181

Mottatte avdrag på utlån 18 0




0




0 0

Renteutgifter og låneomkostninger 19 52 011 49 064 49 064 64 045

Avdrag på lån 20 236 660 236 660 236 660 236 660

Utlån, kjøp av aksjer, andeler og lignende 21 0




0




0 0

Netto finansinntekter / -utgifter 22 286 395 285 724 285 724 293 524

Avskrivninger 23 143 685




0




0 143 685

Motpost avskrivninger 24 -143 685




0




0 -143 685
Netto driftsresultat 25 101 389 -9 082 -9 082 455 686

Bruk av udisponert fra tidl år (overskudd) 26 0




0




0 0

Bruk av disposisjonsfond 27 0




0




0 0
Bruk av bundne fond 28 -133 130 -25 000 -25 000 -189 638

Bruk av likviditetsreserve 29 0




0




0 0
Sum bruk av avsetninger 30 -133 130 -25 000 -25 000 -189 638

Avsatt til dekning fra tidl år (underskudd) 31 0




0




0 0
Avsatt til disposisjonsfond 32 0 28 099 28 099 0
Avsatt til bundne fond 33 33 023




0




0 116 403
Avsatt til likviditetsreserve 34 0




0




0 0
Overført til investeringsregnskapet 35 0 5 983 5 983 0
Sum avsetninger 36 33 023 34 082 34 082 116 403

Regnskapsmessig mer (+) / mindreforbruk (-)




1 282




0




0 382 452
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Hovedoversikt balanse




Regnskap
2013

Regnskap
2012

A Kap 2.2 Anleggsmidler





Faste eiendommer og anlegg 2 801 930 2 945 615




Utstyr, maskiner og transportmidler




0




0




Utlån




0




0




Aksjer og andeler 57 905




49 039

B Kap 2.1 Omløpsmidler






Kortsiktige fordringer 164 441




280 283




Aksjer og andeler I




0




0




Sertifikater




0




0




Obligasjoner




0




0




Kasse, bankinnskudd 706 972




801 688

C Sum eiendeler 3 731 248 4 076 625

D Kap 2.5 Egenkapital






Disposisjonsfond




0




0




Bundne driftsfond -372 420




-472 527




Ubundne investeringsfond




0




0




Bundne investeringsfond




0




0




Regnskapsmessig mindreforbruk (udisp oversk)




0




0




Regnskapsmessig merforbruk (uinndekket undersk) 411 833




410 550




Udisponert i driftsregnskapet




0




0




Udekket i investeringsregnskapet 30 384




21 518




Likviditetsreserve




0




0




Kapitalkonto -1 411 445 -1 309 604

E Kap 2.4 Langsiktiq qield






Ihendehaverobligasjonslån




0




0




Sertifikatlån




0




0




Andre lån -1 448 380 -1 685 050

F Kap 2.3 Kortsiktiq gjeld






Kassekredittlån




0




0




Annen kortsiktig gjeld -941 210 -1 041 513

G Sum gjeld og egenkapital -3 731 238 -4 076 625
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Arsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Investeringsregnskap

Kontonr




Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

910 UTLAN / KJØP AV AKSJER, ANDELER





910-05290-041 KJØP AV AKSJER 8 866,00 0,00 6 489,00

999 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT





999-09800-041 REGNSKAPSMESSIG UNDERSKUDD -8 866,00 0,00 -6 489,00
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Arsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Driftsregnskap

Kontonr




Regnskap
2013




Budsjett
2013

Regnskap
2012

510 MENIGHETSRADET




48 240,05




72 999,98 47 871,46
511 KIRKELIG ADMINISTRASJON -2 256 435,90 -2 266 640,77 -2 042 460,46
515 TROSOPPLÆRING




0,00




-0,06




0,00
520 KIRKER 1 423 879,56 1 318 338,89 1 305 738,41
530 KIRKEGARDER




578 317,18




607 495,97 785 600,60
540 ANDRE KIRKELIGE FORMAL




1 322,40




2 999,99 4 000,00
541 MENIGHETSRADETS ARBEID




-34 183,80




0,00 -18 750,84
542 MENIGHETSBLADET




0,00




0,01




0,00
543 DIAKONI




-2 211,00




0,00




0,00
544 KONFIRMASJONSUNDERVISNING




0,00




0,00




0,00
545 MENIGHETSHUS




2 971,00




0,00




0,00
546 GRAVLEGAT




0,00




0,00




0,00
547 BLOMSTERFOND




0,00




0,00




0,00
548 VANNPOSTER NORDR.KIRKEGARD




0,00




0,00




0,00
570 OVERFØRT TIL INVESTERING




0,00




5 983,00




0,00
590 RENTER OG AVDRAG




239 383,00




230 723,99 300 453,00
860 AVSKRIVNINGER




0,00




0,00




0,00
899 REGNSKAPSMESSIG UNDER-/OVERSKUDD




-1 282,49




0,00 -382 452,17
999 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT




0,00




28 099,00




0,00





0,00




0,00




0,00
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Driftsregnskap detaljert

Ansvar Konto

Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

510 MENIGHETSRÅDET




510 10200Lønn vikarer 0,00 0,00 14 000,00

510 10810Tapt arbeidsfortjeneste 6 250,38 0,00 14 584,20

510 10840Møtegodtgjørelse 30 879,37 50 000,00 0,00

510 11000Kontormateriell 0,00 0,00 1 165,00

510 11150Bevertning 4 987,95 10 000,00 7 834,80

510 11250Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 1 166,95 4 999,99 0,00

510 11400Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 820,00

510 11500Opplæring, kurs 0,00 0,00 4 364,00

510 11614Reiseutgifter folkevalgte - oppgavepliktig 842,40 0,00 0,00

510 11620Reiseutgifter ansatte - oppgavepliktig 3 913,00 7 999,99 4 644,20

510 11703Transport 200,00 0,00 0,00

510 11734Reiseutgifter 0,00 0,00 459,26

510 14290Moms, generell kompensasjon 195,71 0,00 1 264,04

510 17290Refusjon mva driftsregnskapet -195,71 0,00 -1 264,04




48 240,05 72 999,98 47 871,46

511 KIRKELIG ADMINISTRASJON





511 10100Fastlønn 749 065,42 704 600,00 725 367,68

511 10115Lør-søn tillegg 411,60 0,00 0,00

511 10116Kvelds- og nattillegg 0,00 0,00 400,00

511 10507Telefonordning 2 384,91 0,00 0,00

511 10900Pensjonsinnskudd 115 166,08 140 920,00 119 143,92

511 10903Gruppeliv/ulykkesforsikring 6 085,00 0,00 800,00

511 11000Kontormateriell 10 663,00 4 999,99 12 788,30

511 11100Barne og ungdommsarbeid 417,60 0,00 0,00

511 11150Bevertning 158,00 0,00 1 707,21

511 11200Forbruksmateriell 579,20 0,00 200,00

511 11250Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 0,00 4 999,99 0,00

511 11300Post, bankgebyr, telefoni 25 663,50 16 000,00 15 523,89

511 11400Annonse, reklame, informasjon 21 878,54 35 999,99 36 123,06

511 11500Opplæring, kurs 19 356,65 13 000,00 23 402,55

511 11620Reiseutgifter ansatte - oppgavepliktig 2 349,30 13 553,99 3 263,70

511 11703Transport 370,37 0,00 407,41

511 11734Reiseutgifter 0,00 0,00 1 875,00

511 11850Forsikring 1 506,67 5 284,99 0,00

511 11950Avgifter, lisenser, gebyrer mm. 44 984,79 55 000,00 50 660,45

511 12000Inventar og utstyr 8 447,67 19 999,99 24 557,52

511 12700Konsulenttjenester 21 589,60 0,00 20 780,00

511 13900Kalkulert utgift vedr kommunal tjenesteyting 192 975,00 106 800,26 123 200,00

511 14290Moms, generell kompensasjon 24 081,48 0,00 31 567,26

511 14701Gaver 949,00 0,00 0,00

511 15009Forsinkelsesrenter/gebyr 86,00 0,00 252,00

511 17100Sykelønnsrefusjon -6 076,00 0,00 -8 532,00

511 17290Refusjon mva driftsregnskapet -24 081,48 0,00 -31 567,26

511 17701Refusjon fra private 0,00 0,00 -175,15

511 17720Refusjon fra andre -12 000,00 -59 999,99 -21 605,00

511 17900Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjene -192 975,00 -106 799,99 -123 200,00

511 17901Internsalg adm. tjenester -27 000,00 0,00 -15 000,00

511 18100Statstilskudd -51 000,00 -65 999,99 -51 000,00

511 18500Tilskudd fra kommunen-3 155 000,00-3 154 999,99-2 977 000,00

511 19000Renteinntekt bank 0,00 0,00 -6 401,00

511 19500Bruk av bundne fond -37 472,80 0,00 0,00




-2 256 435,90 -2 266 640,77 -2 042 460,46
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Arsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Ansvar Konto




Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

515 TROSOPPLÆRING




515 10100 Fastlønn 181 856,82 172 424,99 112 795,20

515 10115 Lør-søn tillegg 2 214,80 0,00 0,00

515 10116 Kvelds- og nattillegg 901,60 0,00 0,00

515 10900 Pensjonsinnskudd 11 049,44 34 484,99 12 924,88

515 11000 Kontormateriell 5 716,80 0,00 1 788,80

515 11100 Barne og ungdommsarbeid 0,00 0,00 5 139,50

515 11150 Bevertning 1 332,47 0,00 5 100,60

515 11200 Forbruksmateriell 144,26 64 999,99 0,00

515 11250 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 63 779,32 0,00 56 996,04

515 11300 Post, bankgebyr, telefoni 4 608,00 0,00 227,20

515 11400 Annonse, reklame, informasjon 1 154,45 0,00 17 722,55

515 11500 Opplæring, kurs 9 020,37 22 675,00 0,00

515 11620 Reiseutgifter ansatte - oppgavepliktig 3 742,80 12 414,98 0,00

515 11703 Transport 5 661,48 0,00 0,00

515 11711 Andre skyssutgifter 0,00 0,00 1 116,57

515 11800 Strøm 2 084,34 0,00 10 251,76

515 11850 Forsikring -46,41 0,00 0,00

515 12000 Inventar og utstyr 1 843,20 4 999,99 21 535,20

515 12700 Konsulenttjenester 3 500,00 7 999,99 14 848,00

515 12901 Internkjøp 27 000,00 0,00 0,00

515 13800 Interne overføringer 0,00 14 999,99 15 000,00

515 14290 Moms, generell kompensasjon 9 563,63 0,00 26 269,96

515 15500 Avsetning til budne fond 0,00 0,00 51 553,70

515 17290 Refusjon mva driftsregnskapet -9 563,63 0,00 -26 269,96

515 18100 Statstilskudd -300 000,00 -329 999,99 -327 000,00

515 18600 Offer/innsamling til egen virksomhet -7 173,00 0,00 0,00

515 18650 Offer/innsamling til annen virksomhet -1 621,00 0,00 0,00

515 19500 Bruk av bundne fond -16 769,74 -4 999,99 0,00





0,00 -0,06 0,00

520 KIRKER





520 10100 Fastlønn 815 739,13 735 039,99 659 683,92

520 10115 Lør-søn tillegg 12 289,20 0,00 2 136,40

520 10116 Kvelds- og nattillegg 6 906,48 0,00 3 589,60

520 10117 Helge- og høytidstillegg 36 666,33 0,00 21 948,26

520 10200 Lønn vikarer 76 847,07 30 000,00 68 607,01

520 10400 Overtid 0,00 0,00 288,11

520 10507 Telefonordning 2 119,92 0,00 1 766,60

520 10840 Møtegodtgjørelse 0,00 0,00 1 000,00

520 10900 Pensjonsinnskudd 123 225,08 143 608,00 111 466,06

520 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 1 826,97

520 11150 Bevertning 312,00 0,00 45,22

520 11200 Forbruksmateriell 9 405,88 11 999,99 12 659,40

520 11202 Arbeidstøy 7 714,40 4 000,00 6 912,80

520 11250 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 13 476,37 11 999,99 2 426,02
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Ansvar

Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

RegnskapBudsjett

Konto20132013

Regnskap
2012

520 11300Post, bankgebyr, telefoni 5 859,92 11 999,99 11 378,94

520 11400Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 2 850,00

520 11500Opplæring, kurs 10 850,30 12 691,00 12 494,45

520 11612Kost og kjøregodtgjørelse - ansatte 5 500,00 0,00 4 270,10

520 11620Reiseutgifter ansatte - oppgavepliktig 47 993,65 35 999,98 36 816,00

520 11700Transport/drift egne transportmidler 0,00 0,00 2 219,80

520 11703Transport 2 453,70 0,00 554,63

520 11711Andre skyssutgifter 0,00 0,00 550,40

520 11734Reiseutgifter 0,00 0,00 4 049,39

520 11800Strøm 220 419,66 130 000,00 207 306,83

520 11850Forsikring 41 484,34 49 999,99 41 604,00

520 11860Vakthold/alarmsystemer 20 200,00 28 000,00 19 067,20

520 11950Avgifter, lisenser, gebyrer mm. 65 376,74 49 999,99 69 874,60

520 11960Kommunale eiendomsgebyrer 0,00 0,00 340,00

520 12000Inventar og utstyr 9 033,99 29 999,99 51 230,60

520 12300Vedlikehold bygninger/anlegg 49 310,54 119 999,99 124 492,10

520 12500Materialer vedlikehold 6 322,40 0,00 4 928,00

520 12700Konsulenttjenester 23 638,50 17 999,99 13 100,00

520 12710Vikartjenester 3 000,00 0,00 0,00

520 13900Kalkulert utgift vedr kommunal tjenesteyting 0,00 9 499,99 10 873,00

520 14290Moms, generell kompensasjon 93 353,12 0,00 127 029,67

520 14701Gaver 0,00 0,00 218,00

520 16010Brukerbetaling kirkelige tjenester -15 500,00 -14 999,99 -12 000,00

520 16200Div inntekter 0,00 0,00 -9 500,00

520 16300Leieinntekter -42 000,00 -41 999,99 -50 100,00

520 17100Sykelønnsrefusjon -71 234,00 0,00 -41 999,00

520 17290Refusjon mva driftsregnskapet -93 353,12 0,00 -127 029,67

520 17720Refusjon fra andre -899,00 -47 999,99 -27 085,00

520 17900Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjene 0,00 -9 499,99 -10 873,00

520 17901Internsalg adm. tjenester -45 000,00 0,00 0,00

520 18100Statstilskudd 0,00 0,00 -55 279,00

520 19500Bruk av bundne fond -17 633,04 0,00 0,00




1 423 879,56 1 318 338,89 1 305 738,41

530 KIRKEGÅRDER





530 10100Fastlønn 372 789,17 437 079,99 487 506,60

530 10117Helge- og høytidstillegg 0,00 0,00 13 733,90

530 10200Lønn vikarer 37 564,45 50 000,00 102 605,68

530 10507Telefonordning 1 059,96 0,00 1 501,61

530 10900Pensjonsinnskudd 56 787,93 90 415,99 77 882,91

530 11500Opplæring, kurs 0,00 0,00 605,56

530 11612Kost og kjøregodtgjørelse - ansatte 6 000,00 0,00 6 500,00

530 11620Reiseutgifter ansatte - oppgaveplIktig 0,00 0,00 3 300,00

530 11700Transport/drift egne transportmidler 92 130,67 29 999,99 22 771,31

530 11703Transport 0,00 0,00 2 056,28

530 11711Andre skyssutgifter 0,00 0,00 2 792,08

530 11850Forsikring -265,00 0,00 0,00

530 11950Avgifter, lisenser, gebyrer mm. 415,00 0,00 405,00

530 12000Inventar og utstyr 10 840,00 0,00 0,00

530 12300Vedlikehold bygninger/anlegg 995,00 0,00 63 894,07

530 12500Materialer vedlikehold 0,00 0,00 45,60

530 13900Kalkulert utgift vedr kommunal tjenesteytIng 0,00 49 711,99 50 710,00

530 14290Moms, generell kompensasjon 25 991,43 0,00 22 922,21

530 17290Refusjon mva driftsregnskapet -25 991,43 0,00 -22 922,21

530 17900Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjene 0,00 -49 711,99 -50 710,00




578 317,18 607 495,97 785 600,60
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Arsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Ansvar Konto




Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

540 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL




540 11900 Husleie/leie av lokaler 0,00 2 999,99 4 000,00

540 12500 Materialer vedlikehold 1 522,40 0,00 0,00

540 14290 Moms, generell kompensasjon 380,60 0,00 0,00

540 16200 Div inntekter -200,00 0,00 0,00

540 17290 Refusjon mva driftsregnskapet -380,60 0,00 0,00





1 322,40 2 999,99 4 000,00

541 MENIGHETSRADETS ARBEID





541 11000 Kontormateriell 0,00 0,00 304,00

541 11100 Barne og ungdommsarbeid 0,00 0,00 4 000,00

541 11150 Bevertning 0,00 0,00 1 580,63

541 11250 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 8 438,20 34 999,99 612,00

541 11300 Post, bankgebyr, telefoni 0,00 0,00 1 401,53

541 11400 Annonse, reklame, informasjon 0,00 0,00 7 166,00

541 14290 Moms, generell kompensasjon 923,80 0,00 2 483,75

541 14702 Overføring av ofring/innsamlede midler 60 915,00 40 000,00 56 932,00

541 17290 Refusjon mva driftsregnskapet -923,80 0,00 -2 483,75

541 18600 Offer/innsamling til egen virksomhet -41 054,50 -34 999,99 -33 814,50

541 18650 Offer/innsamling til annen virksomhet -60 915,50 -40 000,00 -56 932,50

541 19000 Renteinntekt bank -1 567,00 0,00 0,00





-34 183,80 0,00 -18 750,84

542 MENIGHETSBLADET





542 11200 Forbruksmateriell 0,00 0,00 1 080,00

542 11300 Post, bankgebyr, telefoni 9 011,16 28 000,00 4 310,00

542 11400 Annonse, reklame, informasjon 8 192,50 25 000,00 22 676,00

542 12000 Inventar og utstyr 959,20 0,00 0,00

542 14290 Moms, generell kompensasjon 1 328,05 0,00 3 496,50

542 15500 Avsetning til budne fond 21 367,14 0,00 0,00

542 16010 Brukerbetaling kirkelige tjenester -2 000,00 0,00 0,00

542 16200 Div inntekter -37 530,00 -34 999,99 -15 005,00

542 17290 Refusjon mva driftsregnskapet -1 328,05 0,00 -3 496,50

542 18600 Offer/innsamling til egen virksomhet 0,00 0,00 -400,00

542 19500 Bruk av bundne fond 0,00 -17 999,99 -12 661,00





0,00 0,01 0,00

543 DIAKONI





543 18600 Offer/innsamling til egen virksomhet -2 211,00 0,00 0,00





-2 211,00 0,00 0,00
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

Ansvar Konto

Regnskap
2013

Budsjett
2013

Regnskap
2012

544 KONFIRMASJONSUNDERVISNING




544 11000Kontormateriell 0,00 0,00 3 707,20

544 11100Barne og ungdommsarbeid 0,00 0,00 25 828,40

544 11200Forbruksmateriell 223,00 17 999,99 2 163,60

544 11250Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 15 883,12 0,00 21 845,70

544 12901Internkjøp 45 000,00 0,00 0,00

544 14290Moms, generell kompensasjon 894,13 0,00 8 620,54

544 15500Avsetning til budne fond 0,00 0,00 54 795,60

544 16100Konfirmasjonskontigent -10 500,00 -16 000,00 -12 300,00

544 17290Refusjon mva driftsregnskapet -894,13 0,00 -8 620,54

544 18600Offer/innsamling til egen virksomhet 2 074,00 0,00 -19 597,00

544 18650Offer/innsamling til annen virksomhet -11 600,00 0,00 0,00

544 19500Bruk av bundne fond -41 080,12 -1 999,99 -76 443,50




0,00 0,00 0,00

545 MENIGHETSHUS





545 11000Kontormateriell 140,00 0,00 0,00

545 11250Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 264,00 0,00 0,00

545 11950Avgifter, lisenser, gebyrer mm. 123,00 0,00 0,00

545 12700Konsulenttjenester 0,00 0,00 32 000,00

545 14290Moms, generell kompensasjon 101,00 0,00 8 000,00

545 14700Overføringer til andre (private) 63 000,00 0,00 0,00

545 17290Refusjon mva driftsregnskapet -101,00 0,00 -8 000,00

545 18600Offer/innsamling til egen virksomhet -18 868,00 0,00 -17 479,00

545 18650Offer/innsamling til annen virksomhet -24 173,00 0,00 0,00

545 19000Renteinntekt bank -33,00 0,00 -68,00

545 19500Bruk av bundne fond -17 482,00 0,00 -14 453,00




2 971,00 0,00 0,00

546 GRAVLEGAT





546 12300Vedlikehold bygninger/anfegg 0,00 0,00 200,00

546 12500Materialer vedlikehold 3 108,00 0,00 2 700,00

546 19000Renteinntekt bank -416,00 0,00 -467,00

546 19500Bruk av bundne fond -2 692,00 0,00 -2 433,00




0,00 0,00 0,00

547 BLOMSTERFOND





547 11200Forbruksmateriell 4 944,80 0,00 1 832,80

547 11202Arbeidstøy 1 197,60 0,00 0,00

547 11250Aktivitetsrelatert forbruksmateriell 419,20 0,00 860,00

547 11300Post, bankgebyr, telefoni 4 735,42 0,00 0,00

547 12000Inventar og utstyr 2 053,20 0,00 100 090,25

547 12300Vedlikehold bygninger/anlegg 3 028,80 0,00 13 212,00

547 14290Moms, generell kompensasjon 4 309,76 0,00 29 098,75

547 15500Avsetning til budne fond 11 514,98 0,00 0,00

547 16010Brukerbetaling kirkelige tjenester -15 000,00 0,00 0,00

547 16200Div Inntekter -6 440,00 0,00 -29 659,50

547 17290Refusjon mva driftsregnskapet -4 309,76 0,00 -29 098,75

547 18600Offer/innsamling til egen virksomhet -6 335,00 0,00 -2 497,50

547 19000Renteinntekt bank -119,00 0,00 -191,00

547 19500Bruk av bundne fond 0,00 0,00 -83 647,05




0,00 0,00 0,00
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Årsregnskap 2013 - Nordreisa kirkelige fellesråd

RegnskapBudsjett
Konto20132013

Regnskap
2012

548 VANNPOSTER NORDREISA KIRKEGÅRD




548 15500Avsetning til budne fond 141,00 0,00 10 054,00

548 16200Div inntekter 0,00 0,00 -10 000,00

548 19000Renteinntekt bank -141,00 0,00 -54,00




0,00 0,00 0,00

570 OVERFØRT TIL INVESTERING




570 15700Overføring til investeringsregnskapet 0,00 5 983,00 0,00




0,00 5 983,00 0,00

590 RENTER OG AVDRAG





590 15000Renter Kommunalbanken 51 623,00 49 063,99 63 727,00

590 15001Morarenter 302,00 0,00 66,00

590 15101Avdrag Kommunalbanken 236 660,00 236 659,99 236 660,00

590 18100Statstilskudd -49 202,00 -55 000,00 0,00




239 383,00 230 723,99 300 453,00

860 AVSKRIVNINGER





860 15900Avskrivninger 143 685,24 0,00 143 685,24

860 19900Motpost avskrivninger -143 685,24 0,00 -143 685,24




0,00 0,00 0,00

899 REGNSKAPSMESSIG UNDER- / OVERSKUDD





899 19800Uinndekket del av neg. netto driftsresultat -1 282,49 0,00 -382 452,17




-1 282,49 0,00 -382 452,17

999 REGNSKAPSMESSIG RESULTAT





999 15800Regnskapsmessig overskudd 0,00 -28 099,00 0,00




0,00 -28 099,00 0,00
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Balanseregnskap

Kontonr




Regnskap 2013 Regnskap 2012

EIENDELER







221 550 000 EK INNSKUDD KLP




57 905,00




49 039,00

221




AKSJER OG ANDELER




57 905,00




49 039,00

227 080 001 NORDREISA KIRKE




1 000,00




1 000,00

227 080 002 ROTSUNDELV KAPELL




1 000,00




1 000,00

227 080 003 NORDREISA KIRKEGARD




1 000,00




1 000,00

227 080 004 ROTSUNDELV KIRKEGARD




1 000,00




1 000,00

227 080 005 OKSFJORD KIRKEGARD




1 000,00




1 000,00

227 080 006 ORGEL NORDREISA KIRKE 2 164 478,40 2 216 013,60

227 080 034 INVESTERINGER KIRKEGARDER 2006




92 451,72




94 601,76

227 080 007 TRAKTOR




540 000,00




630 000,00

227




FASTE EIENDOMMER OG ANLEGG 2 801 930,12 2 945 615,36

22




SUM ANLEGGSMIDLER 2 859 835,12 2 994 654,36

213 610 001 FORDRING - STAT




0,00




269 283,00

213 610 002 FORDRING - ANDRE




3 318,00




11 000,00

213 640 002 MOMSKOMPENSASJON




161 123,06




0,00

213-17




KORTSIKTIGE FORDRINGER




164 441,06




280 283,00

210 320 000 47400720858 FOLIO SPB




451 357,93




512 580,10

210 320 004 47406803232 MENIGHETSHUS SPB




13 336,90




55 291,70

210 320 008 GRAVLEGAT FREDRIKSEN ASLAUG




5 219,00




5 698,00

210 320 009 GRAVLEGAT VIKEN




9 401,00




10 076,00

210 320 010 KIRKEFORENINGENS BLOMSTERFOND




112 207,18




100 692,20

210 320 011 GRAVLEGAT RAVNKLO




6 695,00




7 947,00
210 320 012 GRAVLEGAT TOR J. OG HENRIK HENRIKSEN




9 623,00




9 909,00
210 320 013 47401257779 GAVER VANNP. NORDR.KIRKEGARD




11 509,00




11 368,00
210 070 000 47402710183 SKATTETREKK SPB




87 623,00




88 126,00
210




KASSE, POSTGIRO, BANKINNSKUDD




706 972,01




801 688,00

21




SUM OMLØPSMIDLER




871 413,07 1 081 971,00

SUM EIENDELER 3 731 248,19 4 076 625,36
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Kontonr Regnskap 2013 Regnskap 2012

EGENKAPITAL




251 080 002 MENIGHETSHUS -336,90 -55 291,70
251 080 004 MENIGHETSBLADET -21 832,09 -464,95
251 080 007 KONFIRMANTUNDERVISNING -20 403,19 -61 483,31
251 080 009 GRAVLEGAT FREDRIKSEN -5 219,00 -5 698,00
251 080 012 TROSOPPLÆRING -63 141,02 -79 910,76
251 080 013 GRAVLEGAT VIKEN -9 401,00 -10 076,00
251 080 015 GRAVLEGAT RAVNKLO -6 695,00 -7 947,00
251 080 016 BLOMSTERFOND -112 207,18 -100 692,20
251 080 017 ORGELFOND -112 052,64 -129 685,68
251 080 018 GRAVLEGAT HENRIKSEN -9 623,00 -9 909,00
251 080 019 VANNPOSTER NORDREISA KIRKEGARD -11 509,00 -11 368,00
251 00 020 LYD/BILDE 0,00 0,00
251 BUNDNE DRIFTSFOND -372 420,02 -472 526,60

256 00 001 DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00
256 DISPOSISJONSFOND 0,00 0,00

259 000 004 UNDERSKUDD 2010 18 871,43 18 871,43
259 000 005 UNDERSKUDD 2011 9 226,71 9 226,71
259 000 006 UNDERSKUDD 2012 382 452,17 382 452,17
259 000 007 UNDERSKUDD 2013 1 282,49 0,00
259 080 002 UNDERSKUDD INVESTERING 2009 4 355,00 4 355,00
259 200 003 UNDERSKUDD INVESTERING 2010 4 691,00 4 691,00
259 200 004 UNDERSKUDD INVESTERING 2011 5 983,00 5 983,00
259 200 005 UNDERSKUDD INVESTERING 2012 6 489,00 6 489,00
259 200 006 UNDERSKUDD INVESTERING 2013 8 866,00 0,00
259 00-70 ØVRIG BOKFØRT EGENKAPITAL 442 216,80 432 068,31

259 080 001 KAPITALKONTO -1 309 604,36 -1 210 140,60
259 080 002 AVDRAG EKSTERNE LAN -236 660,00 -236 660,00
259 080 007 KJØP AKSJER OG ANDELER -8 866,00 -6 489,00
259 080 014 AV- OG NEDSKRIVING FAST EIENDOM 143 685,24 143 685,24
259 90 KAPITALKONTO -1 411 445,12 -1 309 604,36

25 SUM BOKFØRT EGENKAPITAL -1 341 648,34 -1 350 062,65

GJELD





245 320 001 KB 20050367,ORGEL -953 390,00 -1 100 050,00
245 320 002 KB 20090153,TRAKTOR -495 000,00 -585 000,00
245 ANDRE LÅN -1 448 390,00 -1 685 050,00

24 SUM LANGSIKTIG GJELD -1 448 390,00 -1 685 050,00
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Kontonr Regnskap 2013 Regnskap 2012

232 080 000MELLOMKONTO ARSSKIFTE -462 135,50 -488 496,86
232 000 001LEVERANDØRGJELD -132 573,23 -216 498,73
232 355 001TREKKEIERE 1 MND - ANDRE -907,17 -907,17
233 75 003REMITTERT LEV.GJELD 0,00 0,00
232 640 000FORSKUDDSTREKK -87 623,00 -88 126,00
232 890 001NETTOLØNN -2 771,40 -710,00
232 890 002TREKKEIERE 1 MND - FAGFORENINGER 0,00 -4 862,00
232 890 120FAGFOR.MIS.F0 -9,62 -9,62
239 75 303UTLEGGSFORRETNING 0,00 0,00
239 75 700OPPTJ.IKKE UTBET.FERIELØNN FOR 0,00 0,00
232 890 702OPPTJENTE FERIEPENGER INNEVÆRENDE ÅR -255 189,93 -241 902,33
232-39KORTSIKTIG GJELD -941 209,85 -1 041 512,71

23 SUM KORTSIKTIG GJELD -941 209,85 -1 041 512,71

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -3 731 248,19 -4 076 625,36
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Noter til regnskapet

NOTE nr 1: Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Nordreisa kirkelige fellesråd's regnskap er ført i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning
fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og god kommunal
regnskapsskikk. Fra og med regnskapsåret 2004 har fellesrådet avlevert regnskapet i samsvar
med bestemmelsene for kommunal og statlig rapportering (KOSTRA).

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet ihht
regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter er refundert,
men at refusjonen bokføres som inntekt. Dette gjøres for å at alle aktiviteter i kommunen skal
fremkomme i regnskapet med korrekt beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all tilgang
og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår av
driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og
innbetalinger i året er således tatt med i årsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler er
vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset økonomisk levetid er avskrevet
med like store årlige beløp over anleggsmiddelets ledvetid. Se forøvrig egen note om
anleggsmidler.

NOTE nr 2: Kommunens tilskudd

Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr 3 151 000,- i 2013 mot kr 2 977 000,- i 2012.
Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og kirkegårdene i kommunen. For øvrig bestemmer
fellesrådet hvordan midlene anvendes.

Det er videre inngått avtale om tjenesteyting med Nordreisa kommune den 04.august 2004
vedr dekning av følgende driftsoppgaver:




2013




2012




2011




Kontorlokaler med mer 88 193 81 660 81 012

IT - nettverk og ekstern kommunikasjon 3 990 3 694 3 665

Lønn 14 454 13 383 13 277

Regnskap 15 695 14 532 14 417

Vaskeriavtale 5 306 4 913 4 874

Rådgivning og bistand fra driftssektoren 11 743 10 873 10 787

Snørydding parkeringsplasser (ved kirke/kirkegård) 54 767 50 710 50 308

Lagring og arkivering 5 420 5 018 4 978




199 568 184 783 183 318
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NOTE nr 3: Lønn/personal

Lønn og personalutgifter 2013 2012

Lønninger og honorarer 2 335 947 2 231 515

Pensjonsutgifter 306 229 321 418

Trekkpliktig forsikringsordning (fritidsforsikring i KLP) 5 517 800

Sum lønns- og personalutgifter 2 647 693 2 553 733

Gjennomsnittlig antall ansatte 5,00




som utfører gjennomsnittlig årsverk 4,50




Godtgjørelser og honorarer 2013 2012

Lønn til daglig leder (kirkeverge) 495 000 485 000

Honorar til menighetsrådet 30 879 15 584

Revisjonshonorar 21 590 25 975

Sum godtgjørelser og honorarer 547 469 526 559

NOTE nr 4: Varige driftsmidler

Varige driftsmidler Traktor 10 år

Orgel og
kirkegårder

50 år Sum 2013

Anskaffelseskost 1/1

Tilgang

Avgang

900 000

0

0

2 684 262

0

0

3 584 262

0

0

Anskaffelseskost 31/12 900 000 2 684 262 3 584 262

Akkumulerte avskrivinger pr 31/12

Balanseført verdi pr 31/12

360

540

000

000 2

422

261

332

930 2

782

801

332

930

Side 17 av 21

Side 391



Arsregnskap 2013- Nordreisa kirkelige fellesråd

NOTE nr 5: Pensjonsforpliktelser

Nordreisa kirkelige fellesråd har sine pensjonsavtaler i KLP - Kommunal Landspensjonskasse.
Kirkelige fellesråd skal ikke regnskapsføre pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser eller
premieavvik, men skal opplyse om dette i note.




2013




2012




2011

Innbetalt pensjonspremie




365 383




333 960




238 836

Brutto pensjonsforpliktelse 3 582 819 3 112 100 2 915 444

Pensjonsmidler 2 844 078 2 447 471 2 233 231

Netto pensjonsforpliktelse




738 741




664 629




682 213

Alle tallstørrelser er aktuarberegnet. Brutto pensjonsforpliktelse er nåverdien av framtidige
forventede pensjonsutbetalinger som er opptjent pr 31/12-2013. Pensjonsmidlene vurderes til
virkelig verdi. Alle midler som er avsatt til dekning av pensjonsforpliktelsene medtas ved måling
av pensjonsmidler.

Premieavviket påvirkes av endringer i ulike forutsetninger. Følgende forutsetninger er gjort i
beregningene:




2013 2012 2011

- Diskonteringsrente 4,00 % 4,50 % 4,50 %
- Forventet lønnsvekst 2,87 % 3,16 % 2,96 %
- Forventet G-regulering/pensjonsreg 2,87 % 3,16 % 2,96 %
- Forventet avklastning 5,00 % 5,50 % 5,50 %

NOTE nr 6: Egenkapitalinnskudd i KLP






Nordreisa kirkelige fellesråd har sine pensjonsavtaler i KLP - Kommunal Landspensjonskasse)
og er medeier gjennom innbetaling av årlige egenkapitalinnskudd. Disse er bokført i balansen i
regnskapet fra og med regnskapet for 2007. Innskuddet for 2013 er bokført via
investeringsregnskapet.
I 2013 er det betalt kr 8 866,- i egenkapitalinnskudd til KLP. Totalt har fellesrådet kr 49 039

i egenkapitalinnskudd i KLP.
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NOTE nr 7: Fond





Disposisjonsfond




2013




2012




2011
Inngående balanse pr 01.01.




0,00




0,00




0,00
Avsetninger i året




0,00




0,00




0,00
Bruk i året




0,00




0,00




0,00
Disposisjonsfond pr 31.12.




0,00




0,00




0,00

Ubundne investerindsfond






Inngående balanse pr 01.01.




0,00




0,00




0,00
Avsetninger i året




0,00




0,00




0,00
Bruk i året




0,00




0,00




0,00
Ubundne investeringsfond pr 31.12.




0,00




0,00




0,00

Bundne investeringsfond






Inngående balanse pr 01 01.




0,00




0,00




0,00
Avsetninger i året




0,00




0,00




0,00
Bruk i året




0,00




0,00




0,00
Bundne investeringsfond pr 31.12.




0,00




0,00




0,00

Bundne driftsfond






Inngående balanse pr 01.01. 472 526,60 545 760,85 521 440,98
Avsetninger i året 33 023,12 116 403,30 95 730,87
Bruk i året 133 129,70 189 637,55 71 411,00
Bundne driftsfond pr 31.12. 372 420,02 472 526,60 545 760,85

NOTE nr 8: Spesifikasjon av regnskapsmessig merforbruk drift






2013




2012




2011
Tidligere opparbeidet merforbruk (ikke inndekket) 30 384,00 28 098,14 18 871,43
Nytt merforbruk i regnskapsåret 411 832,80 382 452,17 9 226,71
Totalt merforbruk til inndekning 442 216,80 410 550,31 28 098,14
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NOTE nr 9: Spesifikasjon av regnskapsmessig mindreforbruk drift

2013 2012 2011
-Tidligere mindreforbruk




-

Nytt mindreforbruk i regnskapsåret




-Totalt mindreforbruk




NOTE nr 10: Spesifikasjon av regnskapsmessig udekket investering

2013 2012 2011

Tidligere opparbeidet udekket (ikke inndekket)21 518,0015 029,00 9 046,00
Årets avsetning til inndekning8 866,006 489,00 5 983,00
Nytt udekket i regnskapsåret30 384,0021 518,00 15 029,00

Manglende finansiering av egenkapitalinnskuddet til KLP i 2009, 2010, 2011, 2012 og 2013
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NOTE nr 11: Kapitalkonto

01 01 2013 Inngående saldo -1 309 604,36

Debetposteringer i året:




Kreditposteringer i året:




Salg av fast eiendom og anlegg




0,00 Aktivering av fast eiendom og anlegg




0,00
Av- og nedskriving av fast
eiendom og anlegg




0,00 Oppskriving av fast eiendom




0,00
Salg av utstyr, maskiner og
transportmidler




0,00
Aktivering av utstyr, maskiner og
transportmidler




0,00
Av - og nedskrivning av utstyr,
maskiner og transportmidler 143 685,24

Oppskriving av utstyr, maskiner og
transportmidler




0,00

Salg av aksjer og andeler




0,00 Kjøp av aksjer og andeler 8 866,00

Nedskrivning av aksjer og andeler




0,00 Oppskrivning av aksjer og andeler




0,00

Bruk av midler fra eksterne lån




0,00 Avdrag på eksterne lån 236 660,00

Avdrag på utlånte egne midler




0,00 Utlån egne midler




0,00

Sum debetposteringer: 143 685,24 Sum kreditposteringer: 245 526,00

31 12 2013 Utgående saldo (1 411 445,12)

Side 21 av 21

Side 395



ou.uloses!aJpiou•AAAAN 

Tlaisiolsg5L6

-61.sloqlsod

peJsla12!uaules!aJpioN

Side 396



2 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 19

med Dåpskolen. I Oksfjord fikk Dåpskolen bli en del av søndagsskolens kirkefrokost før
gudstjenesten.

Hverdagsklubb 6-9 år
I år har hverdagsklubben øvd inn julespillet Gabrielle, som handler om en liten engel
som alltid kommer for seint. Vi har øvd, lekt og hatt ulike aktiviteter knyttet til julespillet
- vi har blant annet malt plakater og laget våre egne englevinger.

LysVåken
Den første adventshelga hvert år er det LysVåken arrangement for 11-åringer rundt om
i hele landet. Gutter og jenter er sammen om å planlegge gudstjenesten, de dekorerte lys
og lysglass, øvde på tekstlesning og samlingsbønn, sang LysVåken-sangen, hadde
lyssporsandakt og utforsket orgelet, klokketårnet og resten av kirka. Lørdagskvelden ble
avsluttet med film og popcorn, og så møttes vi igjen søndag for å delta på gudstjenesten.

Konfirmasjonsundervisning,
konfirmantleir og ungdomsforum
43 gutter og jenter ble konfirmert i våre kirker
i 2013.

Årets konfirmanter, 54 i tallet, har allerede

vært med på mye. De har hatt
undervisningstimer, deltatt gruppevis som

ministranter på gudstjenesten og vært på en
flott konfirmantleir i Sappen. Annenhver uke
har det vært ungdomsforum i kantina på

idrettshallen. Her har de hver gang en
andaktsamling og et felles måltid, og det

foregår ulike aktiviteter hver gang.

Aftensang
Vi samles først i kirka til aftensang - dette er åpent også for andre aldersgrupper.
Deretter samles vi til sosiale aktiviteter, enten på menighetsrommet på brannstasjonen
eller andre steder. Ungdommene har selv ønsket at tiltaket skal være annenhver uke, og
har kommet med forslag til aktiviteter de vil holde på med. Dette tok slutt på våren men
skal starte opp høst 2014.

Ann-Peggy Mikalsen.
Trosopplæringskoordinator
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7. Trosopplæring

Dåp
50 barn ble døpt i Nordreisa i 2013

Babysang
Passer for alle barn opp til ett år som er hjemme på dagtid sammen med en voksen. Vi

møtes på Halti på formiddagstid, og har en samlingstund der babyer og voksne synger

og leker sammen, fulgt av en mer uformell leke- og kaffestund. Barnas behov for mat,

søvn og kos blir høyt prioritert underveis.

Småbarnssang
Passer for alle barn mellom ett og fire år som kan komme til kirka om ettermiddagen

sammen med en voksen. Barn og voksne samles i ring foran alterringen. Vi har med

noen sanger fra babysang og lærer mange nye sanger tilpasset barnas alder og

aktivitetsbehov. Etter sangstunden har vi fruktstund der vi kan roe oss ned, prate med

hverandre, utforske kirkerommet og leke fritt til vi skal gå hjem.

Høsttakkefest
Markeres i alle våre kirker. I Rotsund ble høsttakkefesten arrangert i samarbeid med

Reinrosa 411.I Oksfjord deltok Søndagsskolen, der de får Søndagsskolefrokost i forkant

av gudstjeneste.

Utdeling av 4-årsbok
Hvert år blir alle fireåringer invitert til kirka for å motta en flott 4-årsbok. Boka

inneholder sanger, bibelfortellinger og hverdagshistorier. På gudstjenesten synger vi

mange av sangene fra boka, og under utdelingen av boka får hvert barn komme opp for å

hente sin bok.

Utdeling av 6-årsbok
Hvert år blir alle seksåringer invitert til kirka for å motta en flott 6-årsbok. Boka

inneholder sanger, bibelfortellinger og hverdagshistorier. På gudstjenesten synger vi

mange av sangene fra boka, og under utdelingen av boka får hvert barn komme opp for å

hente sin bok.

Dåpsskole
I forkant av utdeling av bok til seksåringene inviteres de til samling(-er) i kirka. Her øver

vi på sanger, forteller bibelhistorier og gjør aktiviteter knyttet til temaet. Vi lærer

samlingsbønn og forbereder oss til å delta under gudstjenesten. Tiltaket ble gjennomført

med tre samlinger i sfo-tida i Nordreisa kirke, Dublo-samlingen kom inn på lørdagen ilag

Ell, ,S6W,

re,wu-ser iturte elL5

Innledning

Årsmeldingen for 2013 gir et godt resyrn
av aktiviteter, regnskapstall og statistikk
fra siste år. Virksomheten viser ingen
store endringer fra tidligere år når det
gjelder aktiviteter og arrangementer.
Derimot viser statistikken at besøkstallene
i kirkene våre vise en klart fallende
tendens, dette gjelder i særlig grad
oppslutningen om søndagens
gudstjenester. Dåp og konfirmasjon ser ut
til å holde seg stabilt.

Selv om årsmeldingen viser stor aktivitet
og fine resultater har året gitt oss noen
utfordringer, særlig har dette blitt
synligjort med en svært anstrengt
økonomi. Kirken mangler fonds og andre
økonomiske reserver og vi sliter med et
underskudd vi pr i dag ikke ser løsning på.
Strenge prioritering blir nødvendig.
Menighetsrådet vil derfor stå overfor de
aller største utfordringene i årene som
kommer. Godt samarbeid mellom de
valgte og ansatte, gjensidig respekt og
trygghet på hverandres roller vil
imidlertid være ei forutsetning for at vi
skal lykkes.

Det må være riktig å rette en spesiell takk
til alle i staben for den innsatsen og vilje til
å bidra på ulike områder som hver og en
har bidratt til gjennom året. Flott!

Sissel Skogvold
kirkeverge
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særlig blant herrestemmer. Til jul fikk vi også hjelp av tilreisende julebesøk som sporty

og spontant stilte opp. Kirkekoret trenger flere sangere!

I april hadde vi besøk av orgelbygger Heiko Lorenz fra Tyskland som skulle stemme

orgelet i Nordreisa kirke. Han har et meget godt rykte på seg og er kjent for å være

meget grundig i sitt arbeide. Tross dyktighet og grundighet ble ikke resultatet optimalt.

Han forklarte dette med at fyringsanlegget i kirka ikke holder konstant temperatur. Som

kjent påvirkes både metall og tre av temperatursvingning, og orgelpiper er avhengige av

jevn temperatur for at den tonale kvaliteten skal bli optimal.

Menighetsrådets sammensetning i 2013

Olaf Hunsdal (leder), Eli-May Grønlund (nestleder), Anne Grethe Eng, Roger Ivar H.
Aronsen, Roy Henry Hansen, Oddbjørn Johansen og Bjørn Ivar Hammervold (sokneprest).

Varamedlemmer: Tor-Ivar Larsen, Inger Marie Blomli, Svein Holger Vangen, Leif Chr.
Johansen, Randi Viken Nilsen, Margit Hansen-Krone, Even Petter Olsen, Marit Fredriksen
Aarsand og Mona Lene Solvang.

ARBEIDSUTVALG Leder, nestleder og sokneprest. Vara: Anne Grethe Eng
og Oddbjørn Johansen

ADMINISTRASJONSUTVALG Leder, nestleder og Roy Henry Hansen. Vara: Oddbjørn
Johansen og Anne Grethe Eng

FORHANDLINGSUTVALG Leder, nestleder og kirkeverge. Vara: Roger Aronsen og
Roy Henry Hansen

GUDSTJENESTEUTVALG Kantor Peter Vang, sokneprest Bjørn Ivar Hammervold,
Eli-May Grønlund og Olaf Hunsdal

TROSOPPLÆRINGSUTVALG Sokneprest Bjørn Ivar Hammervold, trosopplærer Tove
Reibo, Anne Grethe Eng, Marit Fredriksen og Even Olsen

POLITISK VALGT MEDLEM i fellesrådet er ordfører Lidvard Jacobsen.

Menighetsrådet hadde 6 møter og behandlet 49 saker i 2013.

Arbeidsutvalget har hatt to møter.

Forhandlingsutvalget har hatt ett møte.

Gudstjenesteutvalget har hatt to møter. Behandlede saker har dreiet seg om
gudstjenesteordning og ny salmebok.

Det er avholdt til sammen 20 konserter og musikkandakter/salmekvelder med til

sammen 910 besøkende. Dette gir et gjennomsnitt på 45,5. Sommerkonsertene er et

stadig kjærkomment tilbud, både blant publikum og musikere. I 2013 opplevde vi til og

med at det ble komponert et stykke musikk spesielt til sommerkonsertene i Nordreisa

kirke. Det var organist og komponist Magnus Asplund som syntes at sommerkonsertene

er et så godt initiativ at han ville hedre tiltaket med en egen komposisjon. Lokalpressen

synes også å ha sans for det som skjer, for vi får oppmerksomhet både gjennom notiser

og redaksjonelt stoff (se forrige side).

I tillegg til sommerkonsertene har vi hatt andre

konserter både på vår- og høsthalvåret. Årets siste

konsert var i september der far og datter Ivar Jarle og

Sunniva Eliassen framførte nordnorske salmer. Som

vanlig ble også denne konserten godt mottatt og

musikerne er av flere personer ønsket tilbake ved en

senere anledning.

I forbindelse med innføringen av ny salmebok har vi avholdt to salmekvelder; en i

oktober og en i november. Vi har hatt et prøveprosjekt med "månedens salme" der vi har

hatt ekstra fokus på en bestemt salme. Erfaringene viser dog at med en såpass

geografisk spredt menighet som Nordreisa er, blir det vanskelig å skape et fokus og en

kontinuitet i prosjektet ettersom det bare er én gudstjeneste i måneden i

Oksfjord/Straumfjord kapell og Rotsund kapell og to gudstjenester i Nordreisa kirke.

Månedens salme var for

OKTOBER:N13 452 Du som styre straum og vind

NOVEMBER:LR 808/N0S 768 Dypt heller året i sin gang

Peter Vang
Kantor

AKCT IC HyMN
CONCEK.T
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5. Kirkemusikk Menighetshus

I løpet av året har menighetshus vært tema på samtlige møter i rådet, og realiseringen
av bygget har kommet et godt stykke videre.

Det ble gjort vedtak om utvidelse av barnehagen fra tre til fire avdelinger.

Støtteforeninga «Kirkebakkens venner» ble stiftet. Denne frivillighetsforeninga kan

sees som en liten paraplyorganisasjon for Nordreisa kirkeforening og nydannet

gruppe Basarforeninga; - og andre, som vil arbeide til støtte for menighetshuset.

«Kirkebakkens venner» er registrert i Brønnøysundregistrene og mottar

«grasrotandel» fra Norsk tipping. Organisasjonsnummeret er 912 881 741 og

bankkontonummeret i Sparebanken Nord-Norge er 4750 33 84953.

Reguleringsplanen som menigheten var pålagt å utarbeide, ble ferdigstilt og sendt til

godkjenning.

Forslaget til makebytteavtale for byggegrunn, mellom kommunen og soknet er

godkjent av bispedømmet og innsendt til politisk godkjenning i kommunen.

Bispedømmerådet har godkjent overdragelse av nødvendig byggegrunn fra soknet

til Nordreisa menighetsbarnehage AS.

Tilbudene på totalentreprise for prosjektet er behandlet, og entreprenør antatt.

Året 2013 gikk på det jevne slik det bruker med gudstjenester og kirkelige handlinger.

En viktig milepæl for eget vedkommede var at siste kapittel i min kantorutdanning ble

skrevet. Normalt utdanningsløp for kantor er 4 år. Mitt unormale utdanningsløp har gått

i rykk og napp i større eller mindre etapper mellom 2002-2004, 2008-2011 og 2012-

2013. Siste etappe var et lite og spesialtilpasset studie i korledelse og liturgisk sang ved

Kirkelig Utdanningssenter i Nord. Dette ble avsluttet med eksamen i korledelse ved at

jeg forberedte og gjennomførte en aftensang i Nordreisa kirke den 13. juni. Svært

hyggelig var det at mange i menigheten viste interesse for dette og deltok ved

aftensangen.

Kirkekoret har også i 2013 vært preget av ustabil oppslutning slik at vi knapt har kunnet

stille med kor så mange ganger som ønskelig. Vårsemesteret gikk til å øve til min

eksamen/aftensang i juni. Her var vi avhengige av hjelp utenfra for å få full besetning,
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Finansieringssøknadene er innsendt.

Styret for Nordreisa menighetsbarnehage AS var: Eirik Kristiansen (styreleder),

Kurt Einar Karlsen, Maryann Mikkelsen, Line Bergland Johansen og Olaf Hunsdal;

samt Peter Vang som varamedlem.

Ved årets utgang er det i hovedsak svar på finansieringssøknadene som gjenstår før

anleggsarbeidet kan ta til. Bygget rommer fire avdelingers barnehage i

underetasjen, menighetshus og kirkekontorer i øvre etasje.

Nordreisa kirke

Kirkebygget fra 1856 trenger vedlikehold utover det rutinemessige. Trappene

utvendig forfaller og det elektriske anlegget må ha en gjennomgang. Taktekkinga av

skifer, som nå er over 110 år gammel, må trolig totalrenoveres. Festemidlene

begynner å svikte, flere steiner har rast ned.

Prestesakristiet har fått nye og høvelige skap, benk og andre innredninger.

Innvendig er det blitt arbeidet med planene om å skifte ut de fremre, tverrstilte

benkene med stoler. Her må elektriske installasjoner gå forut, samt noe reparasjon

av golv/kortrapp og maling av golvet. Dessuten må det skaffes til veie tilstrekkelige

økonomiske midler.

Den største utfordring er likevel de mange som ikke kommer, uansett ordning. De hører

ved sin dåp til Nordreisa menighet, men er ikke å se på veien til våre gudshus. Hvordan

skal vi få dem i tale?

Den nye gudstjenesteordningen forutsetter en deling av gudstjenestene mellom 2/3- og

1/3-ordningene. Slik fordeles de på de enkelte gudstjenestestedene:

Gudstjenestested 'Ant.forordn.gudstj. Etter2/3-ordning Etter-1,3-ordnin
Nordreisakirke 32 22 10
Rotsund kapell 14 10 4
Oksfjord/Straumfi.kpl 10 10




Havnnes gr.hus 4 0 4
Storvikgr.hus 4 0 4
Bergmo bedehus 2 1 1
Totaltforordnet 66 43 23

Det er mange utfordringer for Nordreisa sokn, en av disse er økonomien i soknet med et

underskudd som vi sliter med. Videre kommer spørsmålet om det vil kunne fremskaffes

midler til nødvendig utbedring av skifertaket på Nordreisa kirke som synes å være

skadet.

Samtidig er det mye å glede seg over i menighetslivet: jeg nevner da arbeidet til

kirkeforeningene i Rotsund, Oksfjord og Storslett. De gjør et godt arbeid og betyr mye

både ved det de gjør for kirkehusene våre og ved at de samler mennesker til sosialt og

åndelig fellesskap. Arbeidet med restaurering av Oksfjord/Straumfjord kapell fortsetter

ved innsamlede midler og god dugnadsinnsats.

Vi må også glede oss over at mye positivt skjer i trosopplæringsarbeidet overfor barn og

unge i menigheten. Mange av de unge har svært liten kunnskap om kristendom og Guds

ord med seg hjemmefra, men de er ofte veldig åpne og spørrende og mottakelige for det

vi sier. Dette gjelder også konfirmantene. Det er viktig at vi som menighet bruker

anledningen vi nå har til å så Ordet i de unges hjerter.

Arbeidet for å få reist nytt menighetshus på Storslett har pågått gjennom hele 2013. En

uvurderlig innsats av dem som har stått i spissen for prosjektet er blitt nedlagt for å

kjempe frem denne saken, og mange har støttet opp om dette arbeidet. Det har vært

vanskeligheter og skuffelser underveis, men også godt håp om at Kirkebakken

barnehage og menighetshus skulle kunne realiseres. I skrivende stund har meldingen

kommet om at alle de nødvendige godkjennelser og lån nå er endelig sikret, slik at

byggingen kan starte! Stor glede og takknemlighet.

Bjørn Ivar Hammervold

Sokneprest

Side 401



14 ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 7

Glimt fra minnegudstjenesten i november.
Bildet er hentet fra bildedelingstjenesten instagram
der brukeren @evertpang har merket bildet med
#nordreisakirke. Gjengitt med tillatelse.

Annet menighetsliv

Den nye grunnordningen for gudstjenesten i Nordreisa ble utarbeidet i 2011/2012. Den
førte til at vi fikk to ordninger, en hovedordning, som til daglig benevnes 2/3-ordningen
og som skal forrettes ved to tredeler av soknets forordnede gudstjenester. Vi fikk også
en mer konservativ ordning, 1/3-ordningen som den kalles, som skal forrettes ved 1/3
av soknets forordnede gudstjenester. Totaltallet ble altså satt til 66 forordnede
gudstjenester. Det var en reduksjon på 19 gudstjenester fra totalt 85 forordnede
gudstjenester slik det var i forordningen fra 2006. Også antallet forordnede
gudstjenester på de enkelte gudstjenestestedene ble forandret, mest i Rotsund kapell (-
6), og i Oksfjord/Straumfjord kapell (-5). Reduksjonen i antallet gudstjenester var helt i
samsvar med det faktisk avholdte antall gudstjenester gjennom flere år både totalt og på
de enkelte stedene, og det nåværende gudstjenestetall stemmer bra overens med den

lokale forventning til gudstjenesteaktivitet.

Gjennom 2013 har nyordningen blitt tatt i bruk og har satt seg på en god måte, og den
synes å være godtatt av de aller fleste. Det synes å være fred i menigheten om denne
saken. Det må vi være takknemlige for. Tendensen til en "delt menighet" kan vi kanskje
ikke helt se bort fra, ved at noen ikke går på gudstjenester etter 2/3-ordningen, og andre
ikke deltar når 1/3-ordningen brukes. Slik er det nok til dels, men vi må arbeide for —og

håpe på at også dette med tida vil gå seg til, og at menigheten her kan finne en god vei
for å vise enheten i Kristus.

Gudstjenestene

Norsk salmebok 2013 er innført som ny hovedsalmebok. I høymesse med skriftemål
beholdes Landstad reviderte som hovedsalmebok. Menighetsrådets vedtak godkjent
av menighetsmøtet.

Medhjelper/klokker. Menighetsrådet ønsker fortsatt at flere melder seg til tjeneste
som medhjelpere.

Misjonsavtalen

Avtalen med Normisjon om økonomisk støtte til barne- og ernæringssenteret ved
Okhaldunga sykehus i Nepal er forlenget ut 2015 (takkoffergaver minimum 4000 kr
per år).

Kommunens arealplan

I svar til en høring ga menighetrådet uttrykk for at det beste alternativet når det
gjelder lokalisering av nytt gravsted (kirkegård) er Rovdas/Kippernes. I samme
forbindelse påpekte rådet at de trafikale forholdene ved Nordreisa kirke bør bli
bedre. Det gjelder både trafikksikkerhet og parkeringsforhold. Muoniovegen kan
stenges forbi kirka i forbindelse med omreguleringer og ny veg til Moan.

Soknets økonomi

Menighetsrådet har kontinuerlig søkt å finne muligheter for å redusere utgiftene til
driften. Her har vi kommet til kort.

Olaf Hunsdal
leder av menighetsrådet

asion

PROST Hans Erik Schjøth
SOKNEPREST Bjørn Ivar Hammervold
PROSTIPREST Hans Olav Westen

KANTOR Peter Vang
KIRKETIENER Per Håvard Steinsvik
KIRKETIENER Mats Årsjø
SEKRETÆR/TROSOPPLÆRINGSKOORDINATOR Ann Peggy Mikalsen
TROSOPPLÆRER Tove Reibo
KIRKEVERGESissel Skogvold
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3.Regnskap

Regnskapet for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal føres etter de

Kirkelige handlinger Nordreisa sokn 2013:

2011 2012 2013

samme prinsipper som gjelder for kommunesektoren. Døpte 45 43 50




Konfirmerte 54 61 43




Vigde 8 8 16

Nettotall utvalgte budsjettområder
Begravede 39 53 67

607496

73000

Drift av kirkerAdministrasjon

578317

Drift av gravplasser

48240

Menighetsrådet

Tallene for de kirkelige handlingene varierer en del fra år til år. Tallene for dåp og

konfirmasjon holder seg høye i Nordreisa sokn. Av de 50 som ble døpt i 2013 hadde 42

bostedsadresse i soknet. Størst variasjon i fjorårets tall finner vi i en fordobling av antall

vielser fra de to forgående år, og videre i et uvanlig høyt antall begravelser.

Deltakerantallene ved kirkelige handlinger varierer mye. Ved de 16 vielsene var det til

sammen 1442 tilstede (90 i gjennomsnitt) og ved de 67 begravelsene var det til sammen

6418 tilstede (ca. 96 i gjennomsnitt).

Tallene for utmelding og innmeldinger holder seg svært lave i soknet. Det var i 2013 1

som meldte seg inn i Den norske Kirke, og 3 som meldte seg ut. I 2012 meldte 2 seg ut og

1 seg inn.

	

Regnskap 2013 Budsjett 20132

2256436 2266641

1423880
1318339

SUMMASUMARUMviser tallene at 18326 personer har deltatt ved soknets gudstjenester og

kirkelige handlinger. Legger vi til summen for deltakere ved konserter og

musikkandakter får vi 19236. Deler vi dette på Nordreisas folketall (ca. 4875) finner vi

at hver enkelt innbygger i Nordreisa har besøkt kirken 4 ganger i året som gikk.

Resultat

ordreisa kirkelige fellesråd har godkjent regnskapet for 2013 med et regnskapsmessig

underskudd på kr 1282,49.

Underskuddet er knyttet til drift av kirker og kirkegårder. Store vedlikeholds- og

strømutgifter og vikarutgifter er noe av årsakene til underskuddet. Budsjettet strekker

ikke lenger til de oppgavene kirken er pålagt å utføre.

Nordreisa kommune er bevilgende myndighet og deres vurdering er ikke lenger i

samsvar med kirkens behov.

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Nordreisa kirkelige fellesråds regnskap er ført i samsvar med forskrift om

økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirkedepartementet 25. september 2003 og

god kommunal regnskapsskikk. Fra og med regnskapsåret 2004 har fellesrådet avlevert

regnskapet i samsvar med bestemmelsene for kommunal og statlig rapportering

(KOSTRA).

Utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger er regnskapsført etter bruttoprinsippet

ihht regnskapsforskriften. Det betyr at det ikke er gjort utgiftsreduksjoner når utgifter

Vielser, 1442

Forordnede
gudstj., 5047

Begravelser, 6418

Andre gudstj.,
5419
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er refundert, men at refusjonen bokførers som inntekt. Dette gjøres for at alle aktiviteter

i kommunen skal fremkomme i regnskapet med korrekte beløp.

Anordningsprinsippet gjelder for regnskapsføring i kommunal sektor. Dette betyr at all

tilgang og bruk av midler i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet fremgår

av driftsregnskapet eller investeringsregnskapet. Alle kjente utgifter, utbetalinger,

inntekter og innbetalinger i året er sålede tatt med i årsregnskapet.

I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler som har begrenset

økonomisk levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmiddelets

levetid. Se for øvrig egen note om anleggsmidler.

Kommunens tilskudd
Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr 1 155 000,- i 2013 mot kr 2 977 000,- i

2012. Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke og kirkegårdene i kommunen. For

øvrig bestemmer fellesrådet hvordan midlene anvendes.
2010 2011 2012 2013

Totalt var det 163 gudstjenester i Nordreisa sokn i 2013. Året før var det 164

gudstjenester totalt, og i 2011 var det 148. Vi ser at deltakerantallet på forordnede - og

spesielt på andre gudstjenester kan variere en del fra år til år. Det bekymrer at

deltakerantallet på forordnede gudstjenester på søn- og helligdager viser en fallende

tendens over de siste fem år.

Det samme synes å være tilfelle med gjennomsnittstallet for deltakere. Det har vært

stabilt i flere år, men har en markert nedgang siste år, og i fjor falt det under 80. Men det

kan skyldes helt naturlige svingninger. På den andre side noterer vi at antall deltakere

på andre gudstjenester viser en klar oppgang de siste to år, og i fjor med det høyeste

deltakerantall på de fem siste år. Men tallmaterialet vi har for de nevnte årene gir likevel

ikke grunnlag for å påpeke store endringer i deltakerantallet ved gudstjenester i

Nordreisa sokn.

Der er videre inngått avtale om tjenesteyting med Nordreisa kommune den 4. august

2004 vedrørende dekning av følgende driftsoppgaver:




Kontorlokaler med mer 81 660

IT-nettverk og ekstern kommunikasjon 3 694

Lønn 13 383

Regnskap 14 532

Vaskeriavtale 4 913

Rådgivning og bistand fra driftssektoren 10 873

Snørydding parkeringsplasser(ved kirke/kirkegård) 50 710

Lagring og arkivering 5 018

tilsammen 184.783

Antallet gudstjenester i soknet med nattverd og nattverddeltakere er blitt omtrent

halvert på de siste 5-6 år. I 2008 var antallet nattverddeltakere 1720.12012 var det 38

gudstjenester med nattverd og deltakerantallet var falt til 1250. Sist år var det 34

gudstjenester og deltakerantallet var nå 977, en nedgang på 273 på ett år.

-Også deltakelsen ved skriftemål viser den samme tendensen.12012 var det 25

gudstjenester med skriftemål med et deltakerantall på 897. I 2013 var det 24 slike

gudstjenester med totalt 828 deltakere. Et viktig spørsmål videre blir hvordan vi kan

snu den negative trenden vi er inne i og få til en bedre oppslutning om skriftemål og

nattverd i vår menighet.

4. De enkelte virksomhetsområder

Takkoffer
Samlet offer/innsamling: kr 126.255. Derav til egen virksomhet: 60.500. I tillegg til egen

menighet gis det ofring til 18 ulike formål på lokalt, regionalt og globalt nivå.

www.nordreisasokn.no
Nordreisa sokns hjemmeside er nå på plass hvor man til enhver tid vil finne oppdatert

gudstjenestekalender, møtedokumenter, tidligere utgaver av menighetsbladet,

informasjon om sidene m.m.
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Parallelt med hjemmesidene har vi også opprettet en facebookside for Nordreisa sokn.

For å få tilgang til denne informasjonen må du ha din egen facebook-profil.

Dette er en veldig effektiv måte for oss å gi ut informasjon på, og veldig enkelt for

publikum å komme i kontakt med oss.

Menighetsbladet for Nordreisa
Gjennom menighetsbladet når kirken fram til alle

husstander med viktig informasjon slik som

gudstjenestelister besøk på institusjoner og annen

informasjon om kirkens tjenester. Kantor Peter Vang

har layout og redigerer bladet. Kirkeverge Sissel

Skogvold er redaktør. I 2013 ble det bare utgitt et

nummer av bladet, men vi har som mål at det skal

utgis to blader pr. år.

Bladet er også lagt ut på vår hjemmeside.

Menighetsbladet får inntekter gjennom frivillig

abonnement og annonser som i 2013 beløpte seg til

kr 37.000.

Økonomiske og administrative utfordringer
Gapet mellom kirkens oppgaver og den økonomiske bæreevnen blir stadig større. Dette

misforholdet stiller etter hvert store krav til Nordreisa menighetsråd og

administrasjonen.

Nordreisa kommune har i følge § 15 i Kirkeloven det økonomiske ansvaret for den

lokale kirke. Herunder kommer drift og vedlikehold av kirkegårder og lønn til

nødvendige, lovpålagte stillinger.

Nordreisa kirke krever gjenstand for større vedlikehold. I år falt det flere taksteiner ned

fra hovedtaket, - og på dåpsakristiet mangler flere stein og treverket er kommet til

synet. Det fryktes for råteskader.

Regnskapet for 2013 avslører at menighetsrådet har gitt et tilbud på service og tjenester

på et nivå vi egentlig ikke «har råd til». Denne erkjennelsen må vi ta inn over oss og

gjøre noe med før underskuddet blir uhåndterlig og vi blir tvunget til å redusere kirkens

standard og tilbud drastisk.

Sissel Skogvold

Kirkeverge

Om prestetienesten i Nordreisa Sokn

Prestetjenesten
Prestebemanningen i prostiet ble i 2013 ble sterkt preget av at i fire av de seks prostiene

sluttet prestene etter flere års tjeneste. Det så en stund nokså mørkt ut for

bemanningen, og det var flere utlysninger uten at søkere meldte seg. Men utover høsten

kom det likevel folk på plass i alle soknene og situasjonen stabiliserte seg. Det hjalp også

veldig godt at prostiprestestillingen ble besatt av en erfaren prest, Hans Olav Westen,

som tiltrådte stillingen ved påsketider. Han har bosted på Storslett og tar del i

stabsfellesskapet ved kirkekontoret, der han også har sitt kontor, og har fått gjøre en

betydelig tjeneste inn mot Nordreisa menighet. Prostiet fikk 1 sommervikar, og

avviklingen av sommeren gikk greit. Det var 3 messefall i 2013. I Nordreisa sokn har

Bjørn Ivar Hammervold vært sokneprest, og prost Hans Erik Schjøth har gjort inntil 50

% menighetsprestetjeneste i dette soknet.

Gudstjenester og kirkelige handlinger
Nordreisa sokn hadde i 2013 64 såkalteforordnedegudstjenester på søn- og

helligdager. I 2012 var det 66, i 2011 var det 68, og i 2010 var det 69 slike gudstjenester.

Iden nye gudstjenesteforordningen fra 2012 godkjent av biskopen er tallet satt til 66.

Totalt var det 5047 deltakere på gudstjenester på søn- og helligdager i fjor i hele soknet.

Dette gir et gjennomsnittstall på ca. 79 deltakere pr. gudstjeneste. Året før var det 5612

deltakere og et gjennomsnitt på 82, og i 2011 var det 5594 deltakere og med

gjennomsnitt på 85.

I tillegg til gudstjenestene på søn- og helligdager var det 99 andre gudstjenester
utenom søn- og helligdager der til sammen 5419 personer deltok. I 2012 var tallet

5187, i 2011 var tallet 2830 og i 2010 var det 4579. Disse andre gudstjenester inkluderer

3 katekismegudstjenester, 2 leirgudstjenester, 1 aftensang, 2 lysmesser, 1 "Visynger

jula inn", 1 julespill,1 minnegudstjeneste, diverse skolegudstjenester og

adventsamlinger for barnehager, diverse samlinger og møter i kirkene. I dette tallet

inngår også torsdagsgudstjenestene på institusjonene Sonjastua, Omsorgssenteret og Bo

og Kultur, og morgenbønnen som holdes i Nordreisa kirke mange torsdagsmorgener.

Følgende tabell for deltakelse i både forordnede og andre gudstjenester de siste årene

kan settes opp slik:

2009 5649 84 4132




9781
2010 6017 86 4579




10596

2011 5594 82 2830 35 8424
2012 5612 85 5187 53 10799

2013 5047 79 5419 55 10466
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